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ÑÒÎËÈ×ÍÀ âëàäà ðîçøèðþº
ñïåêòð çðó÷íèõ ³ øâèäêèõ åëåê-
òðîííèõ ñåðâ³ñ³â äëÿ îïëàòè çà
êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. Òàê, ïî÷è-
íàþ÷è ³ç ñåðåäè, êèÿíè ìîæóòü
ðîçðàõóâàòèñÿ çà ñâ³òëî, âîäó,òåï-
ëî òà ³íøå ÷åðåç POS-òåðì³íàëè.
Íàðàç³ ¿õ âñòàíîâèëè â 34 òî÷êàõ
ïðèéîìó Öåíòð³â êîìóíàëüíîãî
ñåðâ³ñó, êîòð³ ðîçòàøîâàí³ â óñ³õ
äåñÿòè ðàéîíàõ ì³ñòà.

Ïðî öå ï³ä ÷àñ òåñòóâàííÿ ðî-
áîòè òåðì³íàë³â ïîâ³äîìèâ

çàñòóïíèê ãîëî-

âè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿ Ïåòðî Ïàíòå-

ëåºâ.

«Ïëàò³æ ÷åðåç
òåðì³íàë çàéìàº ó ñåðåäíüîìó 5-
8 õâèëèí. Ï³ñëÿ óñï³øíîãî ïðîâå-
äåííÿ òðàíçàêö³¿ ïðàö³âíèê Êîí-
öåðíó ðîçäðóêîâóº ÷åê ³ç òåðì³íà-
ëó, êâèòàíö³þ ³ ðîáèòü ïîçíà÷êó
«ç ñèñòåìè ðîçäðóêîâàíî â³ðíî».

Ïðîñòàâëÿºòüñÿ äàòà, ï³äïèñ
òà ïå÷àòêà. Îôîðìëåíà òàêèì
÷èíîì êâèòàíö³ÿ ìîæå áóòè âè-
çíàíà ðîçðàõóíêîâèì äîêóìåí-
òîì, ùî îñîáëèâî âàæëèâî äëÿ
ëþäåé, ÿê³ õî÷óòü ìàòè äîêóìåí-
òàëüíå ï³äòâåðäæåííÿ ïëàòå-
æ³â»,— ðîçïîâ³â Ïåòðî Ïàíòå-
ëåºâ.

Ó êâèòàíö³¿ â³äîáðàæåíà ïîâ-
íà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî ïëàòåæó:
ïð³çâèùå òà àäðåñà ïëàòíèêà, ïå-
ð³îä îïëàòè, íàçâà ïîñëóãè, ñóìà
îïëàòè çà ïîñëóãó òà ñóìà äîäàò-
êîâî¿ êîì³ñ³¿, äàí³ ë³÷èëüíèê³â,
íàçâà áàíêó, ùî çä³éñíþº ïåðå-
êàç êîøò³â, îòðèìóâà÷ ïëàòåæó
òà éîãî ðåêâ³çèòè (êîï³ÿ êâèòàí-
ö³¿).

«Ï³ä ÷àñ òåñòîâîãî ïåð³îäó ðî-
áîòè POS-òåðì³íàë³â çä³éñíåíî
282 ïëàòåæ³. Ïðè îïëàò³ ïîñëóã
Êîíöåðíó (çà ïëàòí³ äîâ³äêè) äî-
äàòêîâà êîì³ñ³ÿ íå ñòÿãóºòüñÿ,
ïðè îïëàò³ æèòëîâî-êîìóíàëü-
íèõ ïîñëóã êîì³ñ³ÿ ñòàíîâèòü 2%.
Àëå ìè çàðàç ïðàöþºìî íàä òèì,
àáè çàáåçïå÷èòè ïëàòåæ³ ÷åðåç

òåðì³íàëè «Êàðò-
êîþ êèÿíèíà» áåç
äîäàòêîâî¿ êîì³-
ñ³¿»,— çàçíà÷èëà
ãåíåðàëüíèé äè-

ðåêòîð Êîìó-

íàëüíîãî êîí-

öåðíó «Öåíòð êîìóíàëüíîãî

ñåðâ³ñó» Êàòåðèíà Ñàðê³ñîâà.

Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà ãîëî-
âè ÊÌÄÀ Ïåòðà Ïàíòåëåºâà, âæå
ìàéæå 70 òèñÿ÷ êèÿí êîðèñòóþòü-
ñÿ åëåêòðîííèìè ñåðâ³ñàìè äëÿ
îïëàòè êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ÷å-
ðåç ñàéòè ìóí³öèïàëüíèõ ï³äïðè-
ºìñòâ — Öåíòðó êîìóíàëüíîãî
ñåðâ³ñó òà ÊÏ «Ãîëîâíèé ³íôîð-
ìàö³éíî-îá÷èñëþâàëüíèé öåíòð»
(Ã²ÎÖ).

Àäðåñè òà ãðàô³ê ñåðâ³ñíèõ
öåíòð³â Êîíöåðíó, äå ïðàöþþòü
POS-òåðì³íàëè, ìîæíà çíàéòè íà
ñàéò³ Êîíöåðíó http://cks. kiev. ua/
ó ðîçä³ë³ «Ñåðâ³ñí³ öåíòðè» ç â³ä-
ïîâ³äíîþ ïîçíà÷êîþ. Íàéáëèæ-
÷èì ÷àñîì òåðì³íàëè áóäóòü âñòà-
íîâëåí³ ó âñ³õ òî÷êàõ ïðèéîìó
ñïîæèâà÷³â �

Êîìóíàëüíèé ñåðâ³ñ
� Â³äíåäàâíà êèÿíè ìàþòü çìîãó ñïëà÷óâàòè æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè 

÷åðåç POS-òåðì³íàëè

Ãåíïëàí ñòîëèö³ 
ï³äêîðèãóþòü
â³äïîâ³äíî äî íîâî¿

Ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó 
Êèºâà

Íîâà Ñòðàòåã³ÿ ðîçâèòêó Êèºâà —

êîíöåïòóàëüíèé äîêóìåíò, íà îñ-

íîâ³ ÿêîãî áóäå ðîçðîáëåíî ïîäàëü-

øå ïëàíóâàííÿ ðîçâèòêó ñòîëèö³.

×èííèé Ãåíåðàëüíèé ïëàí òàêîæ

áóäå óòî÷íåíî â çàëåæíîñò³ â³ä àñ-

ïåêò³â Ñòðàòåã³¿. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ

ó ³íòåðâ’þ âèäàííþ

«ÊèåâÂëàñòü» ïåð-
øèé çàñòóïíèê ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ Ãåííà-
ä³é Ïë³ñ.

«Ïðèéíÿòà â 2011 ðîö³ Ñòðàòå-

ã³ÿ çàñòàð³ëà. Ìè õî÷åìî ¿¿ îíîâè-

òè, àëå íå öå ãîëîâíå. Ãîëîâíå òå,

ùî ìè õî÷åìî ÷³òêî âèáóäóâàòè âåð-

òèêàëü. Íà ïî÷àòêó ìàº áóòè Ñòðà-

òåã³ÿ, ïîò³ì Ãåíïëàí, äàë³ ì³ñüê³ ö³-

ëüîâ³ ïðîãðàìè, êîòð³ ïîâèíí³ âè-

ïëèâàòè ç³ Ñòðàòåã³¿, ³ îá’ºêòè ñîö³àëü-

íî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó. Îñü òà

âåðòèêàëü, ÿêî¿ ìè ïîâèíí³ äîòðèìó-

âàòèñÿ. ² ñë³ä ðîçóì³òè, äëÿ ðåàë³çà-

ö³¿ ÿêîãî ñàìå ïóíêòó Ñòðàòåã³¿ ³ ÿêî-

ãî ïð³îðèòåòó áóäóºòüñÿ êîæåí 

îá’ºêò çà ïðîãðàìîþ ñîö³àëüíî-åêî-

íîì³÷íîãî ðîçâèòêó Êèºâà»,— ñêà-

çàâ Ãåííàä³é Ïë³ñ.

Íà éîãî äóìêó, ñïî÷àòêó ïîòð³á-

íî îíîâèòè Ñòðàòåã³þ, à ïîò³ì — Ãåí-

ïëàí. Ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ öèõ äîêó-

ìåíò³â óñ³ ìóí³öèïàëüí³ ïðîãðàìè

áóäóòü ãàðìîí³çîâàí³.

«Ñòðàòåã³ÿ º á³ëüø êîíöåïòóàëü-

íèì ³ âàæëèâèì äîêóìåíòîì, í³æ

Ãåíïëàí. Ñòðàòåã³ÿ ïîâèííà âèçíà-

÷èòè: Êè¿â — öå á³çíåñ-ãàâàíü, êîì-

ôîðò-ñòîëèöÿ ÷è òóðèñòè÷íèé öåíòð?

Öÿ ñòðàòåã³÷íà ë³í³ÿ áóäå ïðèðîäíî

âïëèâàòè íà çì³ñò Ãåíïëàíó.Àäæå ÿê-

ùî ìè áóäóºìî á³çíåñ-ñòîëèöþ, òî

ïîòð³áíî ñòâîðþâàòè á³çíåñ-öåíòðè,

à ÿêùî êîìôîðò-ñòîëèöþ, òî íåîá-

õ³äíî ðîçâèâàòè ùîñü ³íøå»,— çà-

óâàæèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè

ÊÌÄÀ.

Çà éîãî ñëîâàìè,÷èííèé Ãåíïëàí

òàêîæ ïîòðåáóº óòî÷íåííÿ.

«Öåé äîêóìåíò íå â³äïîâ³äàº ðå-

àëüíîñò³. Çàðàç â³í ðîçðîáëÿºòüñÿ.

Äîîïðàöüîâóºòüñÿ îñòàíí³é ðîçä³ë

Ãåíïëàíó— ³ñòîðèêî-àðõ³òåêòóðíèé

ïëàí. Ï³ñëÿ ÷îãî ïåðåéäåìî äî ãðî-

ìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ. Ïëàíóºòü-

ñÿ, ùî íîâèé Ãåíïëàí áóäå ïðèéíÿ-

òèé ó íàñòóïíîìó ðîö³»,—çàÿâèâ â³í.

Íàãàäàºìî, 10 ëèñòîïàäà 2016

ðîêó Êè¿âðàäà çàòâåðäèëà Ïëàí çà-

õîä³â íà 2016-2018 ðîêè ùîäî ðå-

àë³çàö³¿ Ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó Êèºâà äî

2025 ðîêó. Ðîáî÷îþ ãðóïîþ ç ï³äãî-

òîâêè íîâîãî âàð³àíòó Ñòðàòåã³¿ êå-

ðóº Ãåííàä³é Ïë³ñ. Òàêîæ ó áåðåçí³

2016 ðîêó ïðîåêò Ãåíïëàíó Êèºâà-

2025 íàä³éøîâ äëÿ âèâ÷åííÿ â óñ³

ôðàêö³¿ Êè¿âðàäè.

íîâèíè

Íèí³ ó 34 òî÷êàõ ïðèéîìó Öåíòð³â êîìóíàëüíîãî ñåðâ³ñó, ðîçòàøîâàíèõ â óñ³õ 10 ñòîëè÷íèõ ðàéîíàõ, êèÿíè ìîæóòü ñïëàòèòè êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ÷åðåç POS-òåðì³íàëè 

Ó 34 òî÷êàõ ïðèéîìó Öåíòð³â êîìóíàëüíîãî ñåð-
â³ñó â³äíèí³ ìîæíà ñïëàòèòè êîìóíàëüí³ ïîñëóãè
÷åðåç POS-òåðì³íàëè. Çàçíà÷åí³ òî÷êè ïðèéîìó
îõîïëþþòü óñ³ 10 ðàéîí³â ñòîëèö³. Òàêèì ÷èíîì
ì³ñüêà âëàäà ðîçøèðþº ñïåêòð çðó÷íèõ ³ øâèä-
êèõ åëåêòðîííèõ ñåðâ³ñ³â, ÿê³ äîçâîëÿþòü ìåø-
êàíöÿì îïëàòèòè çà ñâ³òëî, âîäó, òåïëî òà ³íøå çà
5-8 õâèëèí.
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Про порядок денний пленарного засідання III сесії Київської
міської ради VIII скликання 01.12.2016

Рішення Київської міської ради № 528/1532 від 01 грудня 2016 року
Враховуючи подання постійних комісій Київської міської ради, Президії Київської міської ради, Київська

міська рада

ВИРІШИЛА:

Âíåñòè äî ïîðÿäêó äåííîãî ïëåíàðíîãî çàñ³-

äàííÿ III ñåñ³¿ Êè¿âðàäè VIII ñêëèêàííÿ 01.12.2016

òàê³ ïèòàííÿ:

1. Çàãàëüí³ ïèòàííÿ:

1) Ïðî ïðèéíÿòòÿ äî ðîçãëÿäó ïðîåêòó ð³øåí-

íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Ïðî Ïðîãðàìó åêî-

íîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà

2017 ð³ê». (Â³ä 18.11.2016 ¹ 08/231-4665/ÏÐ).

2) Ïðî ïðèéíÿòòÿ äî ðîçãëÿäó ïðîåêòó ð³øåí-

íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Ïðî áþäæåò ì³ñòà

Êèºâà íà 2017 ð³ê». (Â³ä 18.11.2016 ¹ 08/231-

4666/ÏÐ).

Київський міський голова
В. Кличко

Про порядок денний пленарного засідання II сесії Київської
міської ради VIII скликання 10.11.2016

Рішення Київської міської ради № 313/1317 від 10 листопада 2016 року
Враховуючи подання постійних комісій Київської міської ради, Президії Київської міської ради, Київська

міська рада

ВИРІШИЛА:

Âíåñòè äî ïîðÿäêó äåííîãî ïëåíàðíîãî çàñ³-

äàííÿ II ñåñ³¿ Êè¿âðàäè VIII ñêëèêàííÿ 10.11.2016

òàê³ ïèòàííÿ:

1. Çàãàëüí³ ïèòàííÿ:

1) Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïëàíó çàõîä³â íà 2016-

2018 ðîêè ç ðåàë³çàö³¿ Ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó ì³ñòà

Êèºâà äî 2025 ðîêó. (Â³ä 08.06.2016 ¹ 08/231-

2551/ÏÐ).

2) Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Ñòàòóòó Êè¿âñüêîãî

ì³ñüêîãî êë³í³÷íîãî åíäîêðèíîëîã³÷íîãî öåíòðó.

(Â³ä 05.08.2016 ¹ 08/231-3354/ÏÐ).

3) Ïðî ïîðóøåííÿ ïåðåä Ãîëîâîþ Âåðõîâíî¿

Ðàäè Óêðà¿íè êëîïîòàííÿ ïðî íàãîðîäæåííÿ

Ãðàìîòîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè Ãàéîâîãî

Îëåêñ³ÿ Îëåêñ³éîâè÷à. (Â³ä 05.09.2016 ¹ 08/231-

3672/ÏÐ).

4) Ïðî ïîðóøåííÿ ïåðåä Ãîëîâîþ Âåðõîâíî¿

Ðàäè Óêðà¿íè êëîïîòàííÿ ïðî íàãîðîäæåííÿ

Ãðàìîòîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè Äåãòÿðÿ Â³-

òàë³ÿ Îìåëÿíîâè÷à. (Â³ä 05.09.2016 ¹ 08/231-

3671/ÏÐ).

5) Ïðî ïîðóøåííÿ ïåðåä Êîì³òåòîì Âåð-

õîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïèòàíü íàóêè ³ îñâ³òè

êëîïîòàííÿ ïðî ïðèñóäæåííÿ ùîð³÷íî¿ Ïðå-

ì³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ïåäàãîã³÷íèì ïðà-

ö³âíèêàì çàãàëüíîîñâ³òí³õ, ïðîôåñ³éíî-òåõ-

í³÷íèõ, äîøê³ëüíèõ òà ïîçàøê³ëüíèõ íàâ÷àëü-

íèõ çàêëàä³â Êîðîùåíêî Â³ð³ Ïàâë³âí³ òà Ìåëü-

í³÷åíêî Àëë³ ²âàí³âí³. (Â³ä 07.09.2016 ¹ 08/231-

3737/ÏÐ).

6) Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 11.02.2016 ¹ 72/72 «Ïðî íà-

äàííÿ äîçâîëó íà ñòâîðåííÿ îðãàíó ñàìîîðãà-

í³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êîì³òåò «Âóëè-

öÿ Êîñòÿíòèíà Çàñëîíîâà, 9» â Äàðíèöüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà». (Â³ä 19.09.2016 ¹ 08/231-

Ç856/ÏÐ).

7) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ñòâîðåííÿ îðãà-

íó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êî-

ì³òåò «Âóëèöÿ Ãåíåðàëà Ìàòèê³íà, 17» ó Ãîëîñ³-

¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Â³ä 01.08.2016

¹ 08/231-3286/ÏÐ).

8) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ñòâîðåííÿ îðãà-

íó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êî-

ì³òåò «Âóëèöÿ Ãåíåðàëà Ìàòèê³íà, 2» ó Ãîëîñ³¿â-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Â³ä 01.08.2016 ¹ 08/231-

3285/ÏÐ).

9) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ñòâîðåííÿ îðãà-

íó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êî-

ì³òåò «Âóëèöÿ Êðóãëîóí³âåðñèòåòñüêà, 2/1» ó Ïå-

÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Â³ä 19.09.2016

¹ 08/231-3855/ÏÐ).

10) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ñòâîðåííÿ îðãà-

íó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êî-

ì³òåò «Äàíêî-7» ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà. (Â³ä 19.09.2016 ¹ 08/231-3853/ÏÐ).

11) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ñòâîðåííÿ îðãà-

íó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êî-

ì³òåò «Âóëèöÿ Ëüâ³âñüêà, 59-à» ó Ñâÿòîøèíñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Â³ä 19.09.2016 ¹ 08/231-

3854/ÏÐ).

12) Ïðî âðåãóëþâàííÿ ïèòàííÿ âèêîðèñòàííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 1,004 ãà íà âóë. Âî-

ëîäèìèðà Ïîêîòèëà (Êàðòâåë³øâ³ë³), 6 ó Ñâÿòî-

øèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çã³äíî äîãîâîðó,

óêëàäåíîãî ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òî-

âàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ê³-

ìåò-ïëþñ» ¹ 75-6-00130 â³ä 04.08.2004 ðîêó.

(Â³ä 14.04.2016 ¹ 08/231-1823/ÏÐ).

13) Ïðî íàäàííÿ ñòàòóñó ñêâåðó çåìåëüí³é ä³-

ëÿíö³, ùî ðîçòàøîâàíà íà áóëüâ. ×îêîë³âñüêî-

ìó ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Â³ä

13.06.2016 ¹ 08/231-2565/ÏÐ).

14) Ïðî íàäàííÿ ñòàòóñó ñêâåðó çåìåëüíèì

ä³ëÿíêàì á³ëÿ áóäèíê³â ¹ ¹ 6/8, 9 òà 10 íà âóë.

Òâåðñüêèé òóïèê â Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà. (Â³ä 22.06.2016 ¹ 08/231-2704/ÏÐ).

15) Ïðî íàäàííÿ ñòàòóñó ñêâåðó çåìåëüí³é ä³-

ëÿíö³, ùî ðîçòàøîâàíà íà âóë. Äðàãîìàíîâà,

10-â ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Â³ä

16.09.2016 ¹ 08/231-3850/ÏÐ).

16) Ïðî ïðèñâîºííÿ ³ìåí³ Ëåñÿ Êóðáàñà ñå-

ðåäí³é çàãàëüíîîñâ³òí³é øêîë³ ¹ 206 ó Ñâÿòîøèí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà. (Â³ä 13.09.2016

¹ 08/231-3810/ÏÐ).

17) Ïðî ïîâåðíåííÿ ïðèì³ùåíü êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

³ç ñôåðè óïðàâë³ííÿ äåðæàâíèõ óñòàíîâ ³ îðãà-

í³çàö³é. (Â³ä 17.06.2016 ¹ 08/231-2660/ÏÐ).

18) Ïðî çàòâåðäæåííÿ îáîâ’ÿçêîâîãî ïåðå-

ë³êó ³íôîðìàö³¿ äëÿ ïóáë³êàö³¿ íà îô³ö³éíîìó âåá-

ñàéò³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

òà íà îô³ö³éíèõ âåá-ñàéòàõ ñóá’ºêò³â ãîñïîäà-

ðþâàííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì³ñòà Êèºâà.

(Â³ä 30.12.2015 ¹ 08/231-374/ÏÐ).

19) Ïðî çâåðíåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè äî

Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ùîäî íåîáõ³äíîñò³ ï³ä-

âèùåííÿ ðîçì³ð³â ñîö³àëüíèõ ñòàíäàðò³â òà ãà-

ðàíò³é. (Â³ä 21.06.2016 ¹ 08/231-2686/ÏÐ).

20) Ïðî ïîðóøåííÿ ïåðåä Ãîëîâîþ Âåðõîâ-

íî¿ Ðàäè Óêðà¿íè êëîïîòàííÿ ïðî íàãîðîäæåí-

íÿ Ãðàìîòîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè Ìàõîòê³-

íî¿ Íàòàë³¿ Ñòàí³ñëàâ³âíè. (Â³ä 11.07.2016

¹ 08/231-2931/ÏÐ).

21) Ïðî ïîðóøåííÿ ïåðåä Ãîëîâîþ Âåðõîâ-

íî¿ Ðàäè Óêðà¿íè êëîïîòàííÿ ïðî íàãîðîäæåí-

íÿ Ãðàìîòîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè Ïåðãè Â³ê-

òîð³¿ Â³òàë³¿âíè. (Â³ä 11.07.2016 ¹ 08/231-

2932/ÏÐ).

22) Ïðî ñòâîðåííÿ êîìóíàëüíîãî äîøê³ëüíî-

ãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó (äèòÿ÷èé ñàäîê) ¹ 241

Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà. (Â³ä 08.08.2016

¹ 08/231-3359/ÏÐ).

23) Ïðî ïðèñâîºííÿ Êè¿âñüê³é äèòÿ÷³é ìóçè÷-

í³é øêîë³ ¹ 33 Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êè-

ºâà ³ìåí³ Â. Ïóõàëüñüêîãî. (Â³ä 12.08.2016

¹ 08/231-3426/ÏÐ).

24) Ïðî ïåðåéìåíóâàííÿ á³áë³îòåê Öåíòðàë³-

çîâàíî¿ á³áë³îòå÷íî¿ ñèñòåìè Ñîëîì’ÿíñüêîãî

ðàéîíó ì. Êèºâà: ³ìåí³ Â. ×àïàåâà äëÿ ä³òåé íà

³ìåí³ ². Ñâ³òëè÷íîãî òà ïóáë³÷íî¿ á³áë³îòåêè ³ìå-

í³ Â. ×êàëîâà íà «Ñîëîì’ÿíñüêà» â Ñîëîì’ÿí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà. (Â³ä 12.08.2016

¹ 08/231-3425/ÏÐ).

25) Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè â³ä 05.04.2012 ¹ 404/7741 «Ïðî Ïî-

ðÿäîê íàäàííÿ ³íâàë³äàì äîçâîë³â íà âñòàíîâ-

ëåííÿ çá³ðíî-ðîçá³ðíèõ ãàðàæ³â ó ìàñèâàõ áà-

ãàòîêâàðòèðíî¿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè ì. Êèºâà».

(Â³ä 06.07.2016 ¹ 08/231-2860/ÏÐ).

26) Ïðî ïîñèëåííÿ êîíòðîëþ çà ðîçì³ùåí-

íÿì ðåêëàìîíîñ³¿â â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é âó-

ëèöü ³ äîð³ã ì³ñòà Êèºâà. (Â³ä 09.02.2016 ¹ 08231-

769/ÏÐ).

27) Ïðî âøàíóâàííÿ íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà

ïàì’ÿò³ óêðà¿íñüêèõ æåðòâ ðîñ³éñüêî-á³ëüøî-

âèöüêîãî òà í³ìåöüêîãî îêóïàö³éíèõ ðåæèì³â.

(Â³ä 29.08.2016 ¹ 08/231-3597/ÏÐ).

28) Ïðî íàäàííÿ ñòàòóñó ñêâåðó çåìåëüí³é ä³-

ëÿíö³, ùî ðîçòàøîâàíà âïðîäîâæ áóäèíê³â 14,

16, 18, 20, 22 íà âóëèö³ Ðàéäóæíà ó Äí³ïðîâñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Â³ä 29.03.2016 ¹ 08/231-

1513/ÏÐ).

29) Ïðî íàäàííÿ ñòàòóñó ïàðêó çåìåëüí³é ä³-

ëÿíö³, ùî ðîçòàøîâàíà âïðîäîâæ áóäèíê³â 3, 

3-à, Ç-á, 9-á, 9-ã ïî âóëèö³ Ïåòðà Âåðøèãîðè;

2, 2-à, 2-6, 2-â, 4-á ïî ï-ò. Ã. Âàòóò³íà; 12 ïî âó-

ëèö³ Ðàéäóæíà ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèº-

âà. (Â³ä 26.04.2016 ¹ 08/231-1968/ÏÐ).

30) Ïðî íàäàííÿ ñòàòóñó ñêâåðó çåìåëüí³é ä³-

ëÿíö³, ùî ðîçòàøîâàíà ì³æ áóäèíêàìè ¹ 5-â òà

¹ 7-à íà âóë. Ñèìèðåíêà ó Ñâÿòîøèíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Â³ä 29.04.2016 ¹ 08/231-

2045/ÏÐ»).

31) Ïðî íàäàííÿ ñòàòóñó ñêâåðó çåìåëüí³é ä³-

ëÿíö³, ùî ðîçòàøîâàíà íà âóë. Ñèìèðåíêà, 13/1

ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Â³ä 29.04.2016

¹ 08/231-2046/ÏÐ).

32) Ïðî íàäàííÿ ñòàòóñó ñêâåðó çåìåëüí³é ä³-

ëÿíö³, ùî ðîçòàøîâàíà íà âóë. Áóëãàêîâà, 12 ó

Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Â³ä 07.04.2016

¹ 08/231-1691/ÏÐ).

33) Ïðî íàäàííÿ ñòàòóñó ñêâåðó çåìåëüí³é ä³-

ëÿíö³, ùî ðîçòàøîâàíà íà ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³í-

ãðàäó, 2-ä â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Â³ä

17.06.2016 ¹ 08/231-2656/ÏÐ).

34) Ïðî íàäàííÿ ñòàòóñó ñêâåðó çåìåëüí³é

ä³ëÿíö³, ùî ðîçòàøîâàíà á³ëÿ áóäèíêó 24/26

íà âóë. ×îðíîáèëüñüêà ó Ñâÿòîøèíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Â³ä 05.05.2016 ¹ 08/231-

2051/ÏÐ).

35) Ïðî íàäàííÿ ñòàòóñó ñêâåðó çåìåëüí³é ä³-

ëÿíö³, ùî ðîçòàøîâàíà íà âóë. ×åëÿá³íñüê³é òà

Ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ Øåïòèöüêîãî ì³æ áóäèí-

êàìè ¹ 15, 13, ¹ 9-ã, 19, 17 òà 15-à íà âóë. ×å-

ëÿá³íñüê³é òà ¹ 24-ã íà âóë. Ìèòðîïîëèòà Àí-

äðåÿ Øåïòèöüêîãî ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà. (Â³ä 03.06.2016 ¹ 08/231-2452/ÏÐ).

36) Ïðî íàäàííÿ ñòàòóñó ñêâåðó çåìåëüí³é ä³-

ëÿíö³, ùî ðîçòàøîâàíà íà âóë. Îíîðå äå Áàëü-

çàêà, ¹ 12 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Â³ä

29.03.2016 ¹ 08/231-1514/ÏÐ).

37) Ïðî íàäàííÿ ñòàòóñó ñêâåðó çåìåëüí³é ä³-

ëÿíö³, ùî ðîçòàøîâàíà íàâïðîòè áóäèíêó ¹ 4-à

íà âóë. Ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ Øåïòèöüêîãî ó

Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Â³ä 05.05.2016

¹ 08/231-2050/ÏÐ).

38) Ïðî íàäàííÿ ñòàòóñó ñêâåðó çåìåëüí³é ä³-

ëÿíö³, ùî ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: âóë. ². Ìè-

êîëàé÷óêà, 3-3-à ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà

Êèºâà. (Â³ä 01.07.2016 ¹ 08/231-2781/ÏÐ).

39) Ïðî íàäàííÿ ñòàòóñó ñêâåðó çåìåëüí³é ä³-

ëÿíö³ íà âóë. Ìèê³ëüñüêî-Ñëîá³äñüê³é, íàâïðî-

òè ïðîñï. Áðîâàðñüêîãî, 15 ó Äí³ïðîâñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Â³ä 26.04.2016 ¹ 08/231-

1996/ÏÐ).

40) Ïðî íàäàííÿ ñòàòóñó ñêâåðó çåìåëüí³é ä³-

ëÿíö³ íà âóëèö³ Æóêîâà, 27-31 ó Äåñíÿíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Â³ä 20.04.2016 ¹ 08/231-

1914/ÏÐ).

41) Ïðî íàäàííÿ ñòàòóñó ñêâåðó çåìåëüí³é ä³-

ëÿíö³ ì³æ æèòëîâèìè áóäèíêàìè íà áóëüâ. ßðî-

ñëàâà Ãàøåêà, 6-8 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà. (Â³ä 19.05.2016 ¹ 08/231-2236/ÏÐ).

42) Ïðî çá³ëüøåííÿ òåðèòîð³¿ ë³ñîâîãî çàêàç-

íèêà ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ «Ìåæèã³ðñüêî-Ïóùà-

Âîäèöüêèé». (Â³ä 12.07.2016 ¹ 08/231-2966/ÏÐ).

43) Ïðî îãîëîøåííÿ òåðèòîð³¿ ïðèðîäíî-çà-

ïîâ³äíîãî ôîíäó ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ òà âñòà-

íîâëåííÿ îõîðîííèõ çîí òåðèòîð³¿ â ìåæàõ Ïî-

ä³ëüñüêîãî óçâîçó, Ñìîðîäèíñüêîãî óçâîçó òà

âóëèö³ Íàã³ðíî¿ â Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà. (Â³ä 29.06.2016 ¹ 08/231-2745/ÏÐ).

44) Ïðî çâ³ò òèì÷àñîâî¿ êîíòðîëüíî¿ êîì³ñ³¿

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ïåðåâ³ðêè âè-

íèêíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ êîìóíàëüíîãî ï³äïðè-

ºìñòâà «Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí» çà ë³çèíãîâè-

ìè êîíòðàêòàìè, óêëàäåíèìè ì³æ êîìóíàëüíèì

ï³äïðèºìñòâîì «Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí» òà òî-

âàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ

«Óêððîñë³çèíã». (Â³ä 09.06.2016 ¹ 08/231-

2559/ÏÐ).

45) Ïðî ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 2,6495 ãà íà Ñòîëè÷íîìó

øîñå (óðî÷èùå Áè÷îê, ä³ëÿíêà 1), óêëàäåíîãî

ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà TOB «Àâåñòà-

Áóä» ¹ 79-6-00791 â³ä 29.10.2010 ðîêó. (Â³ä

07.12.2015 ¹ 08/231-30/ÏÐ).

46) Ïðî ñïèñàííÿ øëÿõîì ïðîäàæó òðàíñ-

ïîðòíèõ çàñîá³â, ÿê³ íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

òà ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñ³ êîìóíàëüíîãî ï³ä-

ïðèºìñòâà «Àâòîòðàíñïîðòíå ï³äïðèºìñòâî âè-

êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)». (Â³ä

21.06.2016 ¹ 08/231-2662/ÏÐ).

47) Ïðî ïåðåäà÷ó â îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðè-

ì³ùåíü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ºäèíîìó ïðåòåíäåíòó íà ïðà-

âî îðåíäè (ÃÎ «Êðîê ó ñâ³òëå ìàéáóòíº», âóë.

Êóð÷àòîâà, 22, ë³ò. À). (Â³ä 26.08.2016 ¹ 08/231-

3564/ÏÐ).

48) Ïðî ïåðåäà÷ó â îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðè-

ì³ùåíü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ºäèíîìó ïðåòåíäåíòó íà ïðà-

âî îðåíäè (ÒÎÂ «Àíàðòî», âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà,

53, ë³ò À). (Â³ä 29.07.2016 ¹ 08/231-3265/ÏÐ).

49) Ïðî ïåðåäà÷ó â îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðè-

ì³ùåíü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ºäèíîìó ïðåòåíäåí-

òó íà ïðàâî îðåíäè (ÒÎÂ «ÀÌÅÄÀ+», âóë. Áî-

ãàòèðñüêà, 30, Ê.1, ë³ò. À). (Â³ä 31.08.2016

¹ 08/231-3638/ÏÐ).

50) Ïðî ïåðåäà÷ó â îðåíäó áåç ïðîâåäåííÿ

êîíêóðñó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

(Íàö³îíàëüíà ñï³ëêà ôîòîõóäîæíèê³â Óêðà¿íè,

âóë. Ñèìîíà Ïåòëþðè, 23/126 ë³ò. À). (Â³ä

29.07.2016 ¹ 08/231-3263/ÏÐ).

51) Ïðî ïåðåäà÷ó â îðåíäó áåç ïðîâåäåííÿ

êîíêóðñó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

(ÃÎ «Ðåàá³ë³òàö³¿ òà àäàïòàö³¿ ä³òåé-³íâàë³ä³â «Ëþ-

äÿí³ñòü», âóë. Á³ëîðóñüêà, 26). (Â³ä 29.08.2016

¹ 08/231-3531/ÏÐ).

52) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó Êè¿âñüêîìó ãåð³àò-

ðè÷íîìó ïàíñ³îíàòó íà ñïèñàííÿ øëÿõîì ë³êâ³-

äàö³¿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â. (Â³ä 18.07.2016

¹ 08/231-3070/ÏÐ).

53) Ïðî ïåðåäà÷ó â îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðè-

ì³ùåíü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ºäèíîìó ïðåòåíäåíòó íà ïðà-

âî îðåíäè (ÒÎÂ «Õåé Äàìàñê âåëèêà êîìïàí³ÿ

äëÿ íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ», âóë. Æèëÿíñüêà, 46).

(Â³ä 31.05.2016 ¹ 08/231-2402/ÏÐ).

54) Ïðî ïåðåäà÷ó â îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðè-

ì³ùåíü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ºäèíîìó ïðåòåíäåíòó íà ïðà-

âî îðåíäè (ÁÎ «Ôîíä «Àñïåðí», âóë. Õàðê³âñüêå

øîñå, 121/3; ÔÎÏ ª. Çîùóê, âóë. Ãìèð³, 2-â).

(Â³ä 01.06.2016 ¹ 08/231-2439/ÏÐ).
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55) Ïðî ïåðåäà÷ó â îðåíäó ºäèíîìó ïðåòåí-

äåíòó íà ïðàâî îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà (ÃÎ «Ãðóçèíñüêèé êóëüòóðíî-îñâ³ò-

í³é öåíòð «²ÁÅÐ²ß», âóë. Êàòåðèíè Á³ëîêóð, 3).

(Â³ä 10.08.2016 ¹ 08/231-3394/ÏÐ).

56) Ïðî ïåðåäà÷ó â îðåíäó áåç ïðîâåäåííÿ

êîíêóðñó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

(÷ëåíè Íàöñï³ëêè õóäîæíèê³â Óêðà¿íè: Î. Êàâå-

ð³í, Àíäð³¿âñüêèé óçâ³ç, 36, ë³ò. À; Î. Ðåìåíÿêà,

Àíäð³¿âñüêèé óçâ³ç, 36, ë³ò. À; Øåâ÷åíêî, Àíäð³-

¿âñüêèé óçâ³ç, 36, ë³ò. À). (Â³ä 25.07.2016 ¹ 08/231-

3145/ÏÐ).

57) Ïðî ïåðåäà÷ó â îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðè-

ì³ùåíü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ºäèíîìó ïðåòåíäåíòó íà ïðà-

âî îðåíäè (ÒÎÂ «ÊÐÈÑÒÀË ÅÄÞÊÅÉØÍ ÃÐÓÏ»,

âóë. Ïëåõàíîâà, 6-à, Äí³ïðîâñüêèé ðàéîí). (Â³ä

08.07.2016 ¹ 08/231-2896/ÏÐ).

58) Ïðî ïåðåäà÷ó â îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðè-

ì³ùåíü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà áåç ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó

(ÃÎ «Ñï³ëêà ó÷àñíèê³â, âåòåðàí³â, ³íâàë³ä³â ÀÒÎ

òà áîéîâèõ ä³é», Áåñàðàáñüêà ïëîùà, 2). (Â³ä

13.06.2016 ¹ 08/231-2566/ÏÐ).

59) Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïåðåë³êó îá’ºêò³â êî-

ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà, ïðàâî îðåíäè ÿêèõ âèáîðþºòüñÿ

íà êîíêóðñíèõ çàñàäàõ (âóë. Ë. Ðóäåíêî» 11, ë³ò.

À). (Â³ä 12.07.2016 ¹ 08/231-2968/ÏÐ).

60) Ïðî ïåðåäà÷ó â îðåíäó áåç ïðîâåäåííÿ

êîíêóðñó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

(÷ëåí íàö³îíàëüíî¿ âñåóêðà¿íñüêî¿ ìóçè÷íî¿ ñï³ë-

êè Î. Áóðì³öüêèé, âóë. Ï³äâèñîöüêîãî, 14). (Â³ä

12.07.2016 ¹ 08/231-2967/ÏÐ).

61) Ïðî ïåðåäà÷ó â îðåíäó ºäèíîìó ïðåòåí-

äåíòó íà ïðàâî îðåíäè ïðèì³ùåíü êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

(ÒÎÂ «Ñòàòóñ êåï³òàë ãðóï», âóë. Ïðàçüêà, 31).

(Â³ä 26.07.2016 ¹ 08/231-Ç204/ÏÐ).

62) Ïðî ïåðåäà÷ó â îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðè-

ì³ùåíü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ºäèíîìó ïðåòåíäåíòó íà ïðà-

âî îðåíäè (ÃÎ «ÑÏÎÐÒÊËÓÁ ÑÏÀÐÒÀÊ ÏÎÄ²Ë»).

(Â³ä 24.05.2016 ¹ 08/231-2303/ÏÐ).

63) Ïðî ïåðåäà÷ó â îðåíäó áåç ïðîâåäåííÿ

êîíêóðñó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

(Ðåë³ã³éíà ãðîìàäà Óêðà¿íñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿

öåðêâè ïàðàô³¿ íà ÷åñòü ³êîíè ïðåñâÿòî¿ Áîãîðî-

äèö³ «Ïîì³÷íèöÿ â ïîëîãàõ» ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà, âóë. Àðñåíàëüíà, 5). (Â³ä 05.02.2016

¹ 08/231-713/ÏÐ).

64) Ïðî ïåðåäà÷ó â îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðè-

ì³ùåíü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà áåç ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó.

(Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî âèêîíàâ÷îãî îðãà-

íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ) «Àãåíñòâî ïî îáñëóãîâó-

âàííþ òåàòðàëüíî¿ òà êîíöåðòíî¿ ä³ÿëüíîñò³»,

ïðîñï. Ïåðåìîãè, 38, ë³ò. À) (Â³ä 02.09.2016

¹ 08/231-3670/ÏÐ).

65) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ ãðîìàäÿíö³ Êîáçàð Îëå-

í³ ²âàí³âí³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà ³

îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ãîðüêîãî, 48 ó Äàð-

íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Ï-9432). (Â³ä

03.06.2016 ¹ 08/231-2445/ÏÐ). 

66) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíàì Ïëèç³ Â³êòîðó Çàõàðîâè÷ó òà ²ëë³÷îâ³é

Îëüç³ Çàõàð³âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàí-

íÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³

ñïîðóä íà âóë. Ïàðíèêîâ³é, 10 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ï-9407) (Â³ä 17.08.2016

¹ 08/231-3481/ÏÐ).

67) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíö³ Íèêèôîðîâ³é Òåòÿí³ Â³òàë³¿âí³ äëÿ áó-

ä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Òèõîðåöü-

ê³é, 22-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. 

(Ï-9438). (Â³ä 11.05.2016 ¹ 08/231-2105/ÏÐ).

68) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ ãðîìàäÿíö³ Õðåáòîâ³é

Ëþáîâ³ Âîëîäèìèð³âí³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ

áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó,

ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. ×êàëî-

âà, 27 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Ï-9425).

(Â³ä 25.05.2016 ¹ 08/231-2343/ÏÐ).

69) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíèíó Ãëóõîâó Â³êòîðó ²ëë³÷ó äëÿ áóä³âíèö-

òâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Êèøèí³âñüê³é, 20

ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Ï-9491).

(Â³ä 30.05.2016 ¹ 08/231-2397/ÏÐ).

70) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíàì Ñàâ÷åíêî Ìàð³¿ Ìèõàéë³âí³ òà Ïèíäèê

Ëþäìèë³ Ìèõàéë³âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãî-

âóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-

âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Çàëåæí³é, 11 ó Ãîëîñ³¿â-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Ï-4713). (Â³ä 17.05.2016

¹ 08/231-2176/ÏÐ).

71) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíö³ Ñëîáîäÿíèê Ë³ä³¿ Áîðèñ³âí³ äëÿ îáñëó-

ãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áó-

ä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ñîâñüê³é, 31 ó Ñîëîì’ÿí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Ï-9327). (Â³ä 14.06.2015

¹ 08/231-2589/ÏÐ).

72) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíàì ßêóøêî Ïîë³í³ Òèìîô³¿âí³ òà Ê³çþí Êà-

òåðèí³ Òèìîô³¿âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâó-

âàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü

³ ñïîðóä íà âóë. Ñîëîâ’¿í³é, 53 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Ï-9102). (Â³ä 10.05.2016

¹ 08/231-2077/ÏÐ).

73) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíèíó Á³ëîìó Þð³þ Àíàòîë³éîâè÷ó äëÿ áó-

ä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ïîâ³òðîô-

ëîòñüê³é, 39-à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà (Ï-9391). (Â³ä 06.09.2016 ¹ 08/231-3731/ÏÐ).

74) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíèíó Êàðïåíêó Ïåòðó Îëåêñàíäðîâè÷ó äëÿ

áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèí-

êó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ìîñ-

òèùàíñüê³é, 9-â ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà (Ï-9496).(Â³ä 11.08.2016 ¹ 08/231-3418/ÏÐ).

75) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíö³ Çàìàëººâ³é Êàòåðèí³ Ïåòð³âí³ äëÿ áó-

ä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ðåäóòí³é,

41-à ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Ï-9321).

(Â³ä 04.02.2016 ¹ 08/231-701/ÏÐ).

76) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíàì Ïåíüêîâ³é Íàòàë³¿ Ìèêîëà¿âí³, Êàí-

äçüîá³ Îëåêñ³þ Îëåêñàíäðîâè÷ó, Êàíäçüîá³ Þë³¿

Îëåêñàíäð³âí³ òà Ïåíüêîâ³é Ìàð³¿ Ñåðã³¿âí³ äëÿ

áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó,

ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ëèñî-

ã³ðñüê³é, 17 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 

(Ï-9218) (Â³ä 16.06.2016 ¹ 08/231-2629/ÏÐ).

77) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíàì ßëîâåíêî Â³êòîð³¿ Âîëîäèìèð³âí³ òà

ßëîâåíêó Ðóñëàíó Ìèêîëàéîâè÷ó äëÿ áóä³âíèö-

òâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, Ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ãðåá³íêè,

7 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Ï-9155).

(Â³ä 24.05.2016 ¹ 08/231-2319/ÏÐ).

78) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíèíó Êîëåñí³êîâó Ïåòðó Ìèêîëàéîâè÷ó äëÿ

áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó,

ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ïàòð³î-

ò³â, 63 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. 

(Ï-9299). (Â³ä 05.04.2016 ¹ 08/231-1637/ÏÐ).

79) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíö³ Ãàðüêîâåöü Îëåí³ Âîëîäèìèð³âí³ äëÿ

áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-

äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë.

Ëåí³íà, 47 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

(Ï-9381). (Â³ä 11.05.2016 ¹ 08/231-2103/ÏÐ).

80) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíö³ Ðåäüêî Ãàíí³ Ïåòð³âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà

³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ìàëîçåìåëüí³é,

35-à ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Ï-8746).

(Â³ä 11.07.2016 ¹ 08/231-2930/ÏÐ).

81) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíö³ Ñîñíîâñüê³é Îëåí³ Ìèêîëà¿âí³ äëÿ áó-

ä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Çåëåí³é,

27 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Ï-9353).

(Â³ä 05.04.2015 ¹ 08/231-1634/ÏÐ).

82) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíö³ Ðîñëàâöåâ³é ²ðèí³ Âîëîäèìèð³âí³ äëÿ

áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó,

ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ëèñî-

ã³ðñüê³é, 23 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

(Ï-9180). (Â³ä 24.05.2016 ¹ 08/231-2318/ÏÐ).

83) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíàì Êðîëåâåöüêîìó Ìèõàéëó ²âàíîâè÷ó,

Êðîëåâåöüê³é Ìàð³¿ Ôåäîð³âí³, ßíîâè÷ Íàòàë³¿

Ìèõàéë³âí³ òà ßíîâè÷ó Ãåííàä³þ Ïåòðîâè÷ó äëÿ

áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó,

ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ëèñî-

ã³ðñüê³é, 17-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

(Ï-9184). (Â³ä 24.05.2016 ¹ 08/231-2320/ÏÐ).

84) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíàì Ð³ïêó Îëåêñàíäðó Ïðîêîïîâè÷ó, Øóíü-

êî Ãàíí³ Ìàòâ³¿âí³, Ãóù³íó Âîëîäèìèðó Àíäð³éî-

âè÷ó, ªï³øèíó Îëåêñ³þ ²âàíîâè÷ó, Øâèòê³í³é

Ëþäìèë³ Ãðèãîð³âí³, Ïåòêó Çî¿ ²âàí³âí³ äëÿ áó-

ä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ãîðîäí³é,

4 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Ï-9445).

(Â³ä 04.04.2016 ¹ 08/231-1616/ÏÐ).

85) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíàì Ìàð÷óêó Âàëåð³þ Ìèêîëàéîâè÷ó, Ïóõ-

òèíñüê³é Ëàðèñ³ Ïåòð³âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ìèñòåöüê³é, 6 ó Ãîëî-

ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Ï-9410). (Â³ä

09.08.2016 ¹ 08/231-3383/ÏÐ).

86) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ Ñóì³í³é Ë³ä³¿

Ìàòâ³¿âí³, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñàä³â-

íèöüêîãî òîâàðèñòâà «Ôðîíòîâèê» Ñîëîì’ÿí-

ñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ

âåäåííÿ ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ìåäîâ³é, 107 ó Ñî-

ëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (À-22307). (Â³ä

06.06.2016 ¹ 08/231-2479/ÏÐ).

87) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíèíó Ñòàðøèíî-

âó Áîðèñó Ìèõàéëîâè÷ó, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿

îðãàí³çàö³¿ ñàä³âíèöüêîãî òîâàðèñòâà «Ôðîí-

òîâèê» Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ âåäåííÿ ñàä³âíèöòâà íà

âóë. Ìåäîâ³é, 184 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà. (À-22259). (Â³ä 15.06.2015 ¹ 08/231-

2613/ÏÐ).

88) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ Ñåìåíåöü Êàòå-

ðèí³ Ìèêîëà¿âí³, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿

ñàä³âíèöüêîãî òîâàðèñòâà «Ôðîíòîâèê» Ñîëî-

ì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè äëÿ âåäåííÿ ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ìåäîâ³é,

185 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (À-22258).

(Â³ä 08.06.2015 ¹ 08/231-2541/ÏÐ).

89) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ Ìåëüíèê Ìàð³¿

Ïåòð³âí³, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñàä³â-

íèöüêîãî òîâàðèñòâà «Ôðîíòîâèê» Ñîëîì’ÿí-

ñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ

âåäåííÿ ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ìåäîâ³é, 175 ó Ñî-

ëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (À-22257). (Â³ä

08.06.2015 ¹ 08/231-2543/ÏÐ).

90) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ Ìàòóñåâè÷ Ëþä-

ìèë³ Áîðèñ³âí³, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿

ñàä³âíèöüêîãî òîâàðèñòâà «Ôðîíòîâèê» Ñîëî-

ì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè äëÿ âåäåííÿ ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ìåäîâ³é,

155 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (À-22255).

(Â³ä 13.06.2015 ¹ 08/231-2584/ÏÐ).

91) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíèíó Àë³ºâó Íàçè-

ìó Ìóñëèì Îãëè, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çà-

ö³¿ ñàä³âíèöüêîãî òîâàðèñòâà «Ôðîíòîâèê» Ñî-

ëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè äëÿ âåäåííÿ ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ìåäî-

â³é, 197 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. 

(À-22254). (Â³ä 14.06.2015 ¹ 08/231-2592/ÏÐ).

92) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ Îðëîâ³é Ãàëèí³

²âàí³âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áó-

äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ.

Çàëåæíîìó, 18-æ ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà. (À-11488). (Â³ä 17.05.2016 ¹ 08/231-

2170/ÏÐ).

93) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíèíó Ïðèíåñåí-

êó Îëåêñàíäðó Ñòåïàíîâè÷ó, ÷ëåíó ãðîìàä-

ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñàä³âíèöüêîãî òîâàðèñòâà

«Ôðîíòîâèê» Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êè-

ºâà, çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ âåäåííÿ ñàä³âíèö-

òâà íà âóë. Ìåäîâ³é, 207 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà. (À-22256). (Â³ä 08.06.2015

¹ 08/231-2542/ÏÐ).

94) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ Äðóçåíêî Îëå-

í³ Ñåðã³¿âí³, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñà-

ä³âíè÷îãî òîâàðèñòâà «Äí³ïðî» Õàðê³âñüêîãî

ðàéîíó ì. Êèºâà, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè äëÿ âåäåííÿ êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèö-

òâà íà âóë. Ìàëîçåìåëüí³é, 55-à ó Äàðíèöüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (À-14192). (Â³ä 19.07.2015

¹ 08/231-3098/ÏÐ).

95) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ Áîºâ³é Ëþäìè-

ë³ Áîðèñ³âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëî-

ãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà’

âóë. Áðîä³âñüê³é, 78-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà. (À-6353). (Â³ä 19.05.2016 ¹ 08/231-

2252/ÏÐ).

96) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ ßíêîâñüê³é Òå-

òÿí³ Ñåðã³¿âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëî-

ãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó

ïðîâ. Çàëåæíîìó, 18-á ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà (À-11486). (Â³ä 27.04.2016 ¹ 08/231-

2009/ÏÐ).

97) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ Êàðàóëüí³é Ãà-

ëèí³ Âàñèë³âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æè-

ëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä

ó ïðîâ. Çàëåæíîìó, 18-è ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà (À-17488). (Â³ä 24.05.2016 ¹ 08/231-

2312/ÏÐ).

98) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ Ïàíàñåâè÷ Îëü-

ç³ Â³êòîð³âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëî-

ãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà

âóë. Êðèíè÷í³é, 5 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà. (À-12596). (Â³ä 12.04.2016 ¹ 08/231-

1781/ÏÐ).

99) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ Íîâ³êîâ³é Îëå-

í³ Âîëîäèìèð³âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-

ðóä íà âóë. Áðîä³âñüê³é, 83-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà. (À-2140). (Â³ä 09.12.2015

¹ 08/231-66/ÏÐ).

100) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ Ãóäàäçå Òºà

Òèìóð³âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî

áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà

âóë. Çàëåæí³é, 12-â ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà. (À-21580). (Â³ä 28.03.2016 ¹ 08/231-

1489/ÏÐ).

101) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ Ñàºâè÷ Ñâ³òëà-

í³ Ïåòð³âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëî-

ãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà

âóë. Áðîä³âñüê³é, 81-ì ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà. (À-22196). (Â³ä 18.05.2016 ¹ 08/231-

2217/ÏÐ).

102) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ Ìàð÷åíêî

Îëåí³ ßê³âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó,

ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Â³-

òàâñüê³é, 15-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà. (À-18491). (Â³ä 04.04.2016 ¹ 08/231-

1619/ÏÐ).

103) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíèíó Äüîì³íó Â’ÿ÷å-

ñëàâó Â’ÿ÷åñëàâîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâó-

âàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-

âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ê³ðîâîãðàäñüê³é, 4 ó Ãîëî-

ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ä-6810). (Â³ä

15.03.2016 ¹ 08/231-1345/ÏÐ).

104) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ Ïºñêîâ³é Òå-

òÿí³ Ñåðã³¿âí³, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñà-

ä³âíèöüêîãî òîâàðèñòâà «Ôðîíòîâèê» Ñîëîì’ÿí-

ñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ

âåäåííÿ ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ìåäîâ³é, 116 ó Ñî-

ëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (À-22155). (Â³ä

10.05.2016 ¹ 08/231-2088/ÏÐ).

105) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ Ïîðàëî Êëàâ-

ä³¿ Îëåêñ³¿âí³, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñà-

ä³âíèöüêîãî òîâàðèñòâà «Ôðîíòîâèê» Ñîëîì’ÿí-

ñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ

âåäåííÿ ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ìåäîâ³é, 239 ó Ñî-

ëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (À-22260). (Â³ä

30.05.2016 ¹ 08/231-2390/ÏÐ).

106) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ Ìàöóêåâè÷ Ç³-

íà¿ä³ Ôåäîð³âí³, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñà-

ä³âíèöüêîãî òîâàðèñòâà «Ôðîíòîâèê» Ñîëîì’ÿí-

ñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ

âåäåííÿ ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ìåäîâ³é, 194 ó Ñî-

ëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (À-22253). (Â³ä

23.05.2016 ¹ 08/231-2295/ÏÐ).

107) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ Ãîðîâ³é Ç³íà-

¿ä³ Òèìîô³¿âí³, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñà-

ä³âíèöüêîãî òîâàðèñòâà «Ôðîíòîâèê» Ñîëîì’ÿí-

ñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ

âåäåííÿ ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ìåäîâ³é, 242 ó Ñî-

ëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (À-22185). (Â³ä

10.05.2016 ¹ 08/231-2094/ÏÐ).

108) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíèíó ×åïë³ Îëåê-

ñàíäðó Äìèòðîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâó-

âàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü

³ ñïîðóä íà âóë Ãîãîëÿ, 13 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó
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ðàéîí³ ì. Êèºâà. (À-9793). (Â³ä 30.05.2016 

¹ 08/231-2385/ÏÐ).

109) Ïðî ïðîäàæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê àáî ïðà-

âà îðåíäè íà íèõ íà çåìåëüíèõ òîðãàõ (àóêö³î-

í³) äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-

âàííÿ ï³äçåìíî-íàçåìíîãî ïàðê³íãó ç îá’ºêòà-

ìè ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ íà-

ñåëåííÿ íà ïðîñï. Ïåòðà Ãðèãîðåíêà, 3-ã ó Äàð-

íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (ª-1311). (Â³ä

03.03.2016 ¹ 08/231-1263/ÏÐ).

110) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ïðîâåäåííÿ åêñ-

ïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî

ï³äëÿãàº ïðîäàæó (ª-1346) (Â³ä 14.09.2016

¹ 08/231-3825/ÏÐ).

111) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ïðîâåäåííÿ åêñ-

ïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî

ï³äëÿãàº ïðîäàæó (ª-1349) (Â³ä 14.09.2016

¹ 08/231-3827/ÏÐ).

112) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ïðîâåäåííÿ åêñ-

ïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî

ï³äëÿãàº ïðîäàæó (ª-1352) (Â³ä 19.09.2016

¹ 08/231-3873/ÏÐ).

113) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ïðîâåäåííÿ åêñ-

ïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî

ï³äëÿãàº ïðîäàæó (ª-1353) (Â³ä 19.09.2016

¹ 08/231-3874/ÏÐ).

114) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ïðîâåäåííÿ åêñ-

ïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî

ï³äëÿãàº ïðîäàæó (ª-1358) (Â³ä 19.09.2016

¹ 08/231-3871/ÏÐ).

115) Ïðî âèçíà÷åííÿ ïåðåë³êó çåìåëüíèõ ä³-

ëÿíîê äëÿ îïðàöþâàííÿ ìîæëèâîñò³ ïðîäàæó 

¿õ (àáî ïðàâà îðåíäè íà íèõ) íà çåìåëüíèõ òîð-

ãàõ (àóêö³îíàõ). (ª-1332). (Â³ä 27.07.2016 

¹ 08/231-3232/ÏÐ).

116) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ïðîâåäåííÿ åêñ-

ïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî

ï³äëÿãàº ïðîäàæó (ª-1341) (Â³ä 25.08.2016

¹ 08/231-3537/ÏÐ).

117) Ïðî ïîíîâëåííÿ Íàö³îíàëüíîìó ìå-

äè÷íîìó óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Î. Î. Áîãîìîëü-

öÿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ

åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ó÷áîâîãî êîð-

ïóñó íà âóë. Ìå÷íèêîâà, 5 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà. (À-22457). (Â³ä 10.08.2016 

¹ 08/231-3395/ÏÐ).

118) Ïðî ïîíîâëåííÿ Íàö³îíàëüíîìó ìåäè÷-

íîìó óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Î. Î. Áîãîìîëüöÿ äî-

ãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ îáñëóãî-

âóâàííÿ ãóðòîæèòê³â íà áóëüâ. ×îêîë³âñüêîìó,

39 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (À-22458).

(Â³ä 10.08.2016 ¹ 08/231-3396/ÏÐ).

119) Ïðî ïîíîâëåííÿ äîãîâîðó îðåíäè çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òî-

âàðèñòâó «Óí³âåðñàì ¹ 14», ãðîìàäÿíèíó Ðåñ-

ïóáë³êè Ìîëäîâà Øêóð³ Âàñèëþ òà ô³çè÷í³é

îñîá³-ï³äïðèºìöþ Ôðîëîâ³é Âàëåíòèí³ Ìè-

õàéë³âí³ äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ

óí³âåðñàëüíîãî ìàãàçèíó íà âóë. Âåðåñíåâ³é,

24 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà òà âíåñåí-

íÿ çì³í äî íüîãî (À-21362). (Â³ä 16.06.2016 

¹ 08/231-2643/ÏÐ).

120) Ïðî ïîíîâëåííÿ ñàä³âíè÷îìó òîâàðè-

ñòâó «ÍÅÊÒÀÐ-2016» äîãîâîðó îðåíäó çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè äëÿ âåäåííÿ ñàä³âíèöòâà ³ áäæ³ëü-

íèöòâà (ç âëàøòóâàííÿì òà îáñëóãîâóâàííÿì

ïàñ³êè) íà âóë. Ìàêàð³âñüê³é ó Øåâ÷åíê³âñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà òà âíåñåííÿ çì³í äî íüîãî. 

(À-22299). (Â³ä 08.09.2016 ¹ 08/231-3787/ÏÐ).

121) Ïðî ïîä³ë çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ïîíîâëåí-

íÿ ïðèâàòíîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Êè¿â-

ñüêèé çàâîä ñâ³òëî÷óòëèâèõ ìàòåð³àë³â «Ôîòîí»

äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³â-

íèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-

âî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó ç òîðãîâèìè ïðèì³ùåí-

íÿìè, ïðèì³ùåííÿìè ñîö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóêòó-

ðè òà ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì ç³ çíåñåííÿì ³ñíó-

þ÷èõ íåæèòëîâèõ áóä³âåëü íà ïðîñï. Ïåðåìî-

ãè, 42 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà òà

âíåñåííÿ çì³í äî íüîãî (À-22434). (Â³ä 23.05.2016

¹ 08/231-2297/ÏÐ).

122) Ïðî ïîíîâëåííÿ äîãîâîðó îðåíäè òà

ïîãîäæåííÿ òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ ³ç çåìëå-

óñòðîþ ùîäî ïîä³ëó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà

ïðîñï. Ìîñêîâñüêîìó, 34-à (íàâïðîòè îçåðà

Âåðáíå) â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà-

êðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Óêðçåð-

íîïðîì» äëÿ âëàøòóâàííÿ â³äêðèòî¿ àâòîñòî-

ÿíêè äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëüíî-ðîçâà-

æàëüíîãî êîìïëåêñó (À-21486). (Â³ä 07.09.2016 

¹ 08/231-3744/ÏÐ).

123) Ïðî ïîíîâëåííÿ ïðèâàòíîìó ï³äïðèºì-

ñòâó «ÅÂÀÐ» äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ êàôå-ïà-

â³ëüéîíó íà ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 87 ó Ãîëî-

ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (À-18469). (Â³ä

31.03.2016 ¹ 08/231-1576/ÏÐ).

124) Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñò-

ðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Óêðà-

¿íñüêîìó íàóêîâî-äîñë³äíîìó ³íñòèòóòó öèâ³ëü-

íîãî çàõèñòó äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-

íÿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³ íà âóë. Ðèáàëüñüê³é,

18 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ä-3849).(Â³ä

07.06.2016 ¹ 08/231-2512/ÏÐ).

125) Ïðî çì³íó ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâà-

ðèñòâà «ÓÊÐÂÒÎÐ×ÎÐÌÅÒ» äëÿ áóä³âíèöòâà,

åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áàãàòîïîâåð-

õîâîãî æèòëîâîãî êîìïëåêñó ç ï³äçåìíèì ïàð-

ê³íãîì òà íàçåìíèìè ïàðê³íãàìè (ãàðàæàìè),

àäì³í³ñòðàòèâíî-îô³ñíèìè ïðèì³ùåííÿìè, òîð-

ãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíèìè, íàâ÷àëüíèìè, îçäî-

ðîâ÷èìè çàêëàäàìè òà ³íøèìè îá’ºêòàìè çà-

ãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ íà âóë. Êàóíàñüê³é, 27 ó

Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ä-7090).(Â³ä

28.09.2016 ¹ 08/231-3989/ÏÐ).

126) Ïðî ïåðåäà÷ó ïðèâàòíîìó àêö³îíåðíî-

ìó òîâàðèñòâó «Ñ²ËÜÏÎ Ð²ÒÅÉË» çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ìà-

ãàçèíó íà Õàðê³âñüêîìó øîñå, 168 ó Äàðíèöü-

êîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (À-19968). (Â³ä 22.02.2016

¹ 08/231-1053/ÏÐ).

127) Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ

â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Á²ÐÆÀ-ÑÅÐÂ²Ñ» çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òîð-

ãîâî-îô³ñíî¿ áóä³âë³ íà âóë. Ðàéäóæí³é, 8 ó Äí³ï-

ðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (À-11620). (Â³ä

10.02.2016 ¹ 08/231-824/ÏÐ).

128) Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïóá-

ë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Ðàéôôàé-

çåí Áàíê Àâàëü» äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-

âóâàííÿ íåæèëîãî áóäèíêó íà âóë. Áóëüâàð-

íî-Êóäðÿâñüê³é, 40/13 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ä-7602). (Â³ä 02.08.2016 

¹ 08/231-3304/ÏÐ).

129) Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÏÐÈ-

ÂÀÒÍÎÌÓ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÌÓ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ «ÒÅ-

ËÅÊÀÍÀË «²ÍÒÅÐ» äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ç äîáóäî-

âîþ, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñ-

òðàòèâíî-ñêëàäñüêèõ áóä³âåëü ç âáóäîâàíî-ïðè-

áóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè òà ïàðê³íãîì íà 

âóë. Äìèòð³âñüê³é, 30 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà (Ä-6979). (Â³ä 01.02.2016 ¹08/231-633/ÏÐ).

130) Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ

â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÏÀÑ²Ô²Ê ²ÍÂÅÑÒ ÃÐÓÏ» çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-

âàííÿ ëàáîðàòîðíî-âèðîáíè÷îãî êîðïóñó íà

âóë. Ïîëêîâíèêà Øóòîâà, 9-à ó Ñîëîì’ÿíñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (À-22724). (Â³ä 04.10.2016

¹ 08/231-4107/ÏÐ).

131) Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÒÎÂÀ-

ÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ

«ÌÀÊÑ ËªÄ» äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòà-

ö³¿ íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ òîðãîâåëüíîãî ïðèçíà-

÷åííÿ òà òîðãîâèõ ïðèì³ùåíü íà ïåðåòèí³ âóë. ×îð-

íîáèëüñüêî¿ òà âóë. ²ðï³íñüêî¿ ó Ñâÿòîøèíñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (À-22779). (Â³ä 22.09.2016

¹ 08/231-3936/ÏÐ).

132) Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ÎÁ-

ÑËÓÃÎÂÓÞ×ÎÌÓ ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂÓ «ÃÀÐÀÆÍÈÉ

ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂ «ÊÐÎÍØÒÀÍÄ» äëÿ åêñïëóàòàö³¿

òà îáñëóãîâóâàííÿ ãàðàæ³â íà âóë. Âàñèëÿ Ñòå-

ïàí÷åíêà, 4 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

(Ä-7558). (Â³ä 27.07.2016 ¹ 08/231-3228/ÏÐ).

133) Ïðî ïåðåäà÷ó ÌÀËÎÌÓ ÁÀÃÀÒÎÏÐÎ-

Ô²ËÜÍÎÌÓ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÓ «ÊÈ¯ÂÒÅÕÍÎÊÎÌÏ-

ËÅÊÒ» ó ÔÎÐÌ² ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ

Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-

ãîâóâàííÿ ïàâ³ëüéîíó äëÿ ïðèéìàííÿ âòîðñè-

ðîâèíè íà áóëüâ. Ìàð³¿ Ïðèéìà÷åíêî, 1/27 ó Ïå-

÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (À-21270). (Â³ä

09.02.2016 ¹ 08/231-787/ÏÐ).

134) Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ

â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ØÀÒÎ» çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ (àäì³í³ñ-

òðàòèâíî-ñêëàäñüêî¿) íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ ó Â³é-

ñüêîâîìó ïðî¿çä³, 1 (ë³òåðà «È») ó Ïå÷åðñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ä-7671). (Â³ä 14.09.2016

¹ 08/231-3847/ÏÐ).

135) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ Áàëÿñí³é Òå-

òÿí³ Ìèõàéë³âí³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëó-

àòàö³¿ ³ îáñëóãîâóâàííÿ íåæèòëîâîãî (àäì³í³ñ-

òðàòèâíîãî) áóäèíêó ó Â³éñüêîâîìó ïðî¿çä³, 1

(ë³òåðà «Ç») ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 

(Ä-7586). (Â³ä 14.09.2016 ¹ 08/231-3846/ÏÐ).

136) Ïðî ïåðåäà÷ó ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅ-

ÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «Ð²ÀË ²ÑÒÅÉÒ» çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-

âàííÿ ïëîäîîâî÷åâîãî ìàãàçèíó ç ñõîâèùåì

äëÿ òàðè íà ïðîñï. Íàóêè, 68 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà (À-22635). (Â³ä 06.09.2016

¹ 08/231-3735/ÏÐ).

137) Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÒÎ-

ÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜ-

Í²ÑÒÞ «ÕÀÒÈÍÊÀ» äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-

ãîâóâàííÿ áóä³âë³ êàôå ç ë³òí³ì ìàéäàí÷èêîì

íà ïðîñï. Ïåðåìîãè, 114/2 ó Ñâÿòîøèíñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (À-2²826). (Â³ä 29.12.2015

¹ 08/231-358/ÏÐ).

138) Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÒÎÂÀ-

ÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ

«ÕÎÒÅË ÏÐÎÏÅÐÒ²» äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-

ãîâóâàííÿ áóä³âë³ ãîòåëþ íà ïëîù³ Ïåðåìîãè, 1

ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (À-22625).

(Â³ä 04.08.2016 ¹ 08/231-3350/ÏÐ).

139) Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâà-

ðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Òîðãî-

âèé Ä³ì «ÄÍ²ÏÐÎ» äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-

âóâàííÿ òîðãîâåëüíîãî ìàéäàí÷èêó íà áóëüâ.

Êîëüöîâà, 12 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

(Ä-4377). (Â³ä 12.02.2016 ¹ 08/231-856/ÏÐ).

140) Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-

äÿíö³ Øåâ÷óê Òàìàð³ Ïåòð³âí³ äëÿ åêñïëóàòàö³¿

òà îáñëóãîâóâàííÿ íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ (ìàãàçè-

íó) íà ïðîñï. Ïåðåìîãè, 86-à ó Øåâ÷åíê³âñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (À-22429). (Â³ä 17.08.2016

¹ 08/231-3480/ÏÐ).

141) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì Ï³äðóøíÿê

Ìàðèí³ Âîëîäèìèð³âí³ òà Ñèâîëàïåíêó Âÿ÷å-

ñëàâó Âÿ÷åñëàâîâè÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñ-

ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ çàêëàäó ãðîìàä-

ñüêîãî õàð÷óâàííÿ íà âóë. Ðà¿ñè Îê³ïíî¿, 4 ë³ò.

«À», «Á» ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 

(À-22608). (Â³ä 25.08.2016 ¹ 08/231-3536/ÏÐ).

142) Ïðî íàäàííÿ Êè¿âñüêîìó íàö³îíàëüíîìó

óí³âåðñèòåòó áóä³âíèöòâà ³ àðõ³òåêòóðè çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ íàâ÷àëüíèõ, àä-

ì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü òà ãóð-

òîæèòê³â íà âóë. Îñâ³òè, 1-3 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Ä-7201). (Â³ä 20.04.2016

¹ 08/231-1939/ÏÐ).

143) Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê îáñëó-

ãîâóþ÷îìó êîîïåðàòèâó «ÃÁÊ ÂÅÐÊÎÍ-ÀÂÒÎ»

äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-

íÿ ãàðàæ³â íà âóë. Êóë³á³íà, 11-á ó Ñâÿòîøèí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (À-22010). (Â³ä 18.04.2016

¹ 08/231-1873/ÏÐ).

144) Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ï³äïðè-

ºìñòâó ³ç 100% ³íîçåìíèì êàï³òàëîì «ÀÀÇ Òðåé-

ä³íã Êî» äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ìàéíîâîãî êîìïëåê-

ñó ç ïîäàëüøîþ åêñïëóàòàö³ºþ òà îáñëóãîâó-

âàííÿì îô³ñíèõ òà ñêëàäñüêèõ ïðèì³ùåíü, ìå-

õàí³÷íî¿ ìàéñòåðí³, òðàíñôîðìàòîðíî¿ ï³äñòàí-

ö³¿ òà ìàéäàí÷èêà äëÿ â³äñòîþ àâòîòðàíñïîðòó

íà âóë. Åêñêàâàòîðí³é, 37-à ó Ñâÿòîøèíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Ä-6604). (Â³ä 28.12.2015

¹ 08/231-330/ÏÐ).

145) Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 26.12.2012 ¹ 82-6-00682,

óêëàäåíîãî ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà

ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎÌ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜ-

Í²ÑÒÞ ÁÓÄ²ÂÅËÜÍÎ-²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß

«ÊÈ¯Â ÆÈÒËÎ-²ÍÂÅÑÒ» (À-22833). (Â³ä 10.10.2016

¹ 08/231-4220/ÏÐ).

146) Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 12.07.2016 ¹ 599/599 «Ïðî ïå-

ðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÏÓÁË²×ÍÎÌÓ ÀÊÖ²Î-

ÍÅÐÍÎÌÓ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ «ÊÐÅÄ² ÀÃÐ²ÊÎËÜ ÁÀÍÊ»

òà ÏÓÁË²×ÍÎÌÓ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÌÓ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ

«ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÈÉ ÁÀÍÊ «Ô²ÍÀÍÑÎÂÈÉ ÏÀÐÒ-

ÍÅÐ», äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àä-

ì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³ áàíêó íà âóë. Âîëîäèìèð-

ñüê³é, 23-à ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà»

(À-22764). (Â³ä 27.09.2016 ¹ 08/231-3967/ÏÐ).

147) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ëèòâèíåíêó Ëåîí³äó

Âàñèëüîâè÷ó íà âóë. Ñîñíèöüê³é, 10, ë³ò. «Â» ó

Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèö-

òâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ìàãàçèíó. 

(Ê-25371). (Â³ä 06.04.2016 ¹ 08/231-1683/ÏÐ).

148) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ãðàä³íàð Îëåí³ Â³êòîð³â-

í³ íà ïðîñï. Ïðàâäè, 106, ë³ò. «À» ó Ïîä³ëüñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-

ãîâóâàííÿ óí³âåðñàëüíîãî ìàãàçèíó. (Ê-26291).

(Â³ä 18.04.2016 ¹ 08/231-1871/ÏÐ).

149) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²Ä-

ÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÅÍÅÐÃÎÏÎÑÒÀ×» íà âóë. Ïàâ-

ëà Óñåíêà, 3 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ íåæèòëîâî¿

áóä³âë³ (êëóáó). (Ê-25724). (Â³ä 26.04.2016

¹ 08/231-1973/ÏÐ).

150) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Íàö³îíàëüíîìó ³ñòîðèêî-àð-

õ³òåêòóðíîìó ìóçåþ «Êè¿âñüêà ôîðòåöÿ» íà

âóë. Ñòàðîíàâîäíèöüê³é, 2 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà äëÿ ðåñòàâðàö³¿ ïàì’ÿòêè íàö³î-

íàëüíîãî çíà÷åííÿ. (Ê-27530) (Â³ä 30.08.2016

¹ 08/231-3628/ÏÐ).

151) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-

äàëüí³ñòþ «Íàä³ÿ Ì» íà âóë. Ïóõ³âñüê³é, 1-à ó

Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ åêñïëóàòà-

ö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ âèðîáíè÷î¿ áàçè. (Ê-25861).

(Â³ä 30.05.2016 ¹ 08/231-2384/ÏÐ).

152) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ÄÅÐÆÀÂÍÎÌÓ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÓ

«ÂÑÅÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ÍÀÓÊÎÂÎ-

ÂÈÐÎÁÍÈ×ÈÉ ÖÅÍÒÐ ÑÒÀÍÄÀÐÒÈÇÀÖ²¯, ÌÅÒ-

ÐÎËÎÃ²¯, ÑÅÐÒÈÔ²ÊÀÖ²¯ ÒÀ ÇÀÕÈÑÒÓ ÏÐÀÂ ÑÏÎ-

ÆÈÂÀ×²Â» íà âóë. Ìåòðîëîã³÷í³é, 4 ó Ãîëîñ³¿â-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü íàóêîâî-äîñë³äíî¿, ïðî-

åêòíî-âèøóêóâàëüíî¿ óñòàíîâè. (Ê-24754). (Â³ä

23.05.2016 ¹ 08/231-2273/ÏÐ).

153) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè àâòîêîîïåðàòèâó «ÂÓËÊÀÍ» íà âóë.

Ôàíåðí³é, 1 — à ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèº-

âà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ãàðàæ³â

àâòîêîîïåðàòèâó. (Ê-25940) (Â³ä 18.04.2016

¹ 08/231-1852/ÏÐ).

154) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè Íàö³îíàëüíîìó òðàíñïîðòíîìó óí³-

âåðñèòåòó íà âóë. Ëîìîíîñîâà, 3.4/1 ó Ãîëîñ³-

¿âñüêîìó ðàéîí³ äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-

âàííÿ ãóðòîæèòêó. (Ê-26298). (Â³ä 25.05.2016

¹ 08/231-2357ËÒÐ).

155) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè óïðàâë³ííþ îñâ³òè Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéîí-

íî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ íà 

âóë. Êèðèë³âñüê³é, 87/89 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ áóä³âë³ øêîëè ç

ïîäàëüøèìè åêñïëóàòàö³ºþ òà îáñëóãîâóâàí-

íÿì áóä³âë³ òà ñïîðóäè. (Ê-25839) (Â³ä 03.08.2016

¹ 08/231-3326/ÏÐ).

156) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ðåë³ã³éí³é ãðîìàä³ Íåçàëåæí³é Ïî-

ì³ñí³é Öåðêâ³ ªâàíãåëüñüêèõ Õðèñòèÿí Áàïòèñ-

ò³â «Äðóç³ Õðèñòà» ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà íà âóë. Ìàðêà ×åðåìøèíè, 5 ó Äí³ï-

ðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ îáñëóãîâóâàí-

íÿ ìîëèòîâíîãî áóäèíêó. (Ê-25591). (Â³ä 18.04.2016

¹ 08/231-1866/ÏÐ).

157) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåí-

íÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ

â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «88/99òü» íà âóë. Ïëåùåº-

âà, 10 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ

åêñïëóàòàö³¿ îô³ñíî¿ áóä³âë³ (öåíòð ñ³ìåéíî-

ãî äîçâ³ëëÿ). (Ê-26178). (Â³ä 24.05.2016

¹ 08/231-2315/ÏÐ).

158) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåí-

íÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Ì³í³ñòåðñòâó ñîö³àëüíî¿

ïîë³òèêè Óêðà¿íè íà âóë. Åñïëàíàäí³é, 8/10

ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ åêñïëó-

àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-

ãî áóäèíêó.  (Ê-26392) (Â³ä 30.05.2016

¹ 08/231-2398/ÏÐ).

159) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-

äàëüí³ñòþ «ÊÍ²ÏÏ²ÍÃ ÊÎÌÏËÅÊÒ» íà âóë. Íî-
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âîçàáàðñüê³é, 2/6 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèº-

âà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ âèðîá-

íè÷èõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-26651). (Â³ä 25.05.2016

¹ 08/231-2356/ÏÐ).

160) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-

äàëüí³ñòþ «Ïòàõîôàáðèêà Êè¿âñüêà» íà ïðîñï.

Áðîâàðñüêîìó, 89-à ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ

áóä³âë³ ãóðòîæèòêó. (Ê-25331). (Â³ä 23.05.2016

¹ 08/231-2275/ÏÐ).

161) Ïðî íàäàííÿ çãîäè íà ïîä³ë çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè íà ïðîñï. Â³äðàäíîìó, 95 ó Ñîëîì’ÿí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Ê-26601). (Â³ä 19.04.2016

¹ 08/231-1907/ÏÐ).

162) Ïðî ïîãîäæåííÿ äîêóìåíòàö³¿ ³ç çåìëå-

óñòðîþ ùîäî ïîä³ëó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè êîìó-

íàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà Ì³æíàðîäíèé àåðîïîðò

«Êè¿â» äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ âè-

ðîáíè÷î-ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü òà ³íæåíåð-

íèõ ñïîðóä â àåðîïîðòó «Êè¿â» (Æóëÿíè) ó Ñî-

ëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (À-21471). (Â³ä

12.10.2016 ¹ 08/231-4260/ÏÐ).

163) Ïðî ïîä³ë çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî ïåðå-

áóâàº â îðåíä³ òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïî-

â³äàëüí³ñòþ «Òîðãîâèé ä³ì «Óêðà¿íñüê³ êîíñåðâè»

íà âóë. Áåðêîâåöüê³é, 10 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà òà âíåñåííÿ çì³í äî äîãîâîðó

îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (À-22072). (Â³ä

12.10.2016 ¹ 08/231-4292/ÏÐ).

164) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåí-

íÿ òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ ³ç çåìëåóñòðîþ

ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ) ìåæ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) 

îá’ºäíàííþ ãðîìàäÿí «ÁËÀÃÎÄ²ÉÍÈÖÜÊÈÉ

ÖÅÍÒÐ ÑÎÖ²ÀËÜÍÎ¯, ÌÅÄÈ×ÍÎ¯ ² ÒÐÓÄÎ-

ÂÎ¯ ÐÅÀÁ²Ë²ÒÀÖ²¯ ÂÅÒÅÐÀÍ²Â ÀÔÃÀÍÑÜÊÎ¯

Â²ÉÍÈ ÏÅ×ÅÐÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ» íà

âóë. Ïîëüîâ³é, 73 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ ïðîòåçíî¿ ìàéñòåðí³, àäì³í³ñ-

òðàòèâíèõ ïðèì³ùåíü, ãàðàæ³â òà 10-12 ê³ìíàò

â³äïî÷èíêó äëÿ çàìîâíèê³â ó ñêëàä³ æèòëîâî-

ãî êîìïëåêñó (Ê-26829).(Â³ä 17.08.2016

¹ 08/231-3470/ÏÐ).

165) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó

ïî óòðèìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Îáîëîí-

ñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà â óðî÷èù³ Íàòàëêà â

Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ óòðèìàí-

íÿ òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü çàãàëü-

íîãî êîðèñòóâàííÿ (Ê-26777). (Â³ä 04.07.2016

¹ 08/231-2805/ÏÐ).

166) Ïðî íàäàííÿ çãîäè íà ðîçðîáëåííÿ òåõ-

í³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ ³ç çåìëåóñòðîþ ùîäî ïî-

ä³ëó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç îáìåæå-

íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ë³í Áåêêåð» íà âóë. Ìî-

ëîäîãâàðä³éñüê³é, 22 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-

íÿ êîìïëåêñó àäì³í³ñòðàòèâíî-âèðîáíè÷èõ áó-

ä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-26194). (Â³ä 22.09.2016

¹ 08/231-3928/ÏÐ).

167) Ïðî íàäàííÿ çãîäè íà ðîçðîáëåííÿ òåõ-

í³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ ³ç çåìëåóñòðîþ ùîäî ïîä³-

ëó òà îá’ºäíàííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ÒÎÂÀÐÈ-

ÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ

«Ô²ÐÌÀ «ØÎÐ» íà âóë. Àíòîíîâè÷à, 46-46-à ó

Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèö-

òâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áàãàòîôóíê-

ö³îíàëüíîãî êîìïëåêñó ç îô³ñíî-òîðãîâåëüíè-

ìè ïðèì³ùåííÿìè, ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷èì êîì-

ïëåêñîì òà ï³äïðèºìñòâàìè ïîáóòîâîãî îáñëó-

ãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ (Ê-27294). (Â³ä 15.08.2016

¹ 08/231-3449/ÏÐ).

168) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òî-

âàðèñòâó «ÎÁÎËÎÍÜ» íà âóë. Áîãàòèðñüê³é, 3

â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ åêñïëó-

àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ îá’ºêò³â ³íæåíåðíî¿

³íôðàñòðóêòóðè (êîìóí³êàö³é àðòåç³àíñüêî¿

ñâåðäëîâèíè ¹ 1). (Ê-25874). (Â³ä 07.04.2016

¹ 08/231-1698/ÏÐ).

169) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íèõ ä³ëÿíîê Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ Íàö³îíàëü-

íî¿ ãâàðä³¿ Óêðà¿íè íà ïðîñï. Ãåíåðàëà Âàòóò³-

íà, 9 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ âëàø-

òóâàííÿ òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè (ï³ä’¿çíî¿

äîðîãè äî çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè) äî øåñòè 34-ïî-

âåðõîâèõ áóäèíê³â ïî ïðîñï. Âàòóò³íà, 9, êîðï.

1-6, ó ì. Êèºâ³. (Ê-26159). (Â²Ä 22.02.2016

¹ 08/231-1027/ÏÐ).

170) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðè-

ñòâó «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë» íà

âóë. Ãåíåðàëà Æìà÷åíêà, 9 ó Äí³ïðîâñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ åêñïëóàòàö³¿, îáñëóãîâó-

âàííÿ òà ðåêîíñòðóêö³¿ ñïîðóä êàíàë³çàö³éíî¿

íàñîñíî¿ ñòàíö³¿ «Êîìñîìîëüñüêà». (Ê-21169).

(Â³ä 27.04.2016 ¹ 08/231-2036/ÏÐ).

171) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåí-

íÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíî-

ìó òîâàðèñòâó «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè-

¿ââîäîêàíàë» íà âóë. Ëàâðñüê³é, 8 ó Ïå÷åð-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ åêñïëóàòàö³¿,

îáñëóãîâóâàííÿ òà ðåêîíñòðóêö³¿ íàñîñíî¿

ñòàíö³¿ 3-ãî ï³äéîìó Äåñíÿíñüêî¿ âîäîïðî-

â³äíî¿ ñòàíö³¿. (Ê-21172). (Â³ä 23.03.2016

¹ 08/231-1439/ÏÐ).

172) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òî-

âàðèñòâó «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêà-

íàë» íà âóë. Âàñèëÿ Ïîðèêà, 8 ó Ïîä³ëüñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ åêñïëóàòàö³¿, îáñëóãîâó-

âàííÿ òà ðåêîíñòðóêö³¿ ñïîðóä íàñîñíî¿ ñòàí-

ö³¿ «Âèíîãðàäàð-3». (Ê-21171). (Â³ä 24.03.2016

¹ 08/231-1469/ÏÐ).

173) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî ðå-

ìîíòó ³ óòðèìàííþ ìîñò³â òà øëÿõ³â ì. Êèºâà

«Êè¿âàâòîøëÿõì³ñò» â ñ. Îñîêîðêè ó Äàðíèöü-

êîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-

ãîâóâàííÿ áóä³âë³ íàñîñíî¿ ñòàíö³¿ äîùîâèõ âîä

«Îñîêîðêè-2». (Ê-26403). (Â³ä 10.05.2016

¹ 08/231-2070/ÏÐ).

174) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðè-

ñòâó «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë» íà

ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 14-æ â Îáîëîíñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿, åêñïëó-

àòàö³¿, îáñëóãîâóâàííÿ òà áóä³âíèöòâà ñïîðóä

ç âîäîïîñòà÷àííÿ òà àäì³í³ñòðàòèâíî-ïîáóòî-

âèõ ïðèì³ùåíü. (Ê-20942) (Â³ä 23.02.2016

¹ 08/231-1075/ÏÐ).

175) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òî-

âàðèñòâó «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ» íà âóë. Ìèêîëè Îñòðîâ-

ñüêîãî, 7 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ

åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ åíåðãîáëîêó.

(Ê-25574). (Â³ä 14.04.2016 ¹ 08/231-1824/ÏÐ).

176) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó

«ÀÍÒÎÍÎÂ» íà âóë. Ãåíåðàëà Â³òðóêà, 8-á ó

Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ îáñëó-

ãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ ñïîðòêîìïëåêñó «Àí-

òåé» (òåí³ñí³ êîðòè). (Ê-26273). (Â³ä 22.08.2016

¹ 08/231-3516/ÏÐ).

177) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó «ÀÍÒÎ-

ÍÎÂ» íà âóë. Ãåíåðàëà Â³òðóêà, 8-á ó Ñâÿòîøèí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ òà

åêñïëóàòàö³¿ ñïîðòêîìïëåêñó «Àíòåé». (Ê-26275)

(Â³ä 22.08.2016 ¹ 08/231-/ÏÐ).

178) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåí-

íÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó

òîâàðèñòâó «ÂÒÎÐÅÑ» íà âóë. Ïîëüîâ³é, 23 ó

Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ åêñïëó-

àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ïóíêòó ïðèéîìó

âòîðñèðîâèíè. (Ê-25634) (Â³ä 18.04.2016

¹ 08/231-1869ÏÐ).

179) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî, â³äâåäåííÿ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó öåíòðó

ç ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó ³íâàë³ä³â «²íâàñ-

ïîðò» íà âóë. Îâðóöüê³é, 27 ó Øåâ÷åíê³âñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ ðîçì³ùåííÿ ñïîðòèâíî-

ãî ìàéäàí÷èêà. (Ê-26840). (Â³ä 18.07.2016

¹ 08/231-3067/ÏÐ).

180) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Ñëóæá³ çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè

Óêðà¿íè íà âóë. Àâ³àêîíñòðóêòîðà Àíòîíîâà,

2/32 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ

åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðà-

òèâíî¿ áóä³âë³. (Ê-25685). (Â³ä 27.04.2016

¹ 08/231-2037/ÏÐ).

181) Ïðî íàäàííÿ çãîäè íà ðîçðîáëåííÿ

òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ ³ç çåìëåóñòðîþ ùî-

äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè êîìóíàëü-

íîìó ï³äïðèºìñòâó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âåêñïåðòèçà» íà

âóë. Êèðèë³âñüê³é, 113 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-

íÿ îô³ñíî¿ áóä³âë³.(Ê-26467). (Â³ä 17.05.2016

¹ 08/231-2195/ÏÐ).

182) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òî-

âàðèñòâó «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêà-

íàë» íà âóë. Êðóòîã³ðí³é, 12 ó Ñîëîì’ÿíñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ åêñïëóàòàö³¿, îáñëó-

ãîâóâàííÿ òà ðåêîíñòðóêö³¿ ñïîðóä íàñîñíî¿

ñòàíö³¿ «Êðóòîã³ðíà». (Ê-21170). (Â³ä 18.04.2016

¹ 08/231-1862/ÏÐ).

183) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Äåðæàâí³é ñëóæá³ ñòàòèñòè-

êè Óêðà¿íè òà äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó «²í-

ôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íå àãåíòñòâî» íà âóë. Øî-

òà Ðóñòàâåë³, 5 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñ-

òðàòèâíî¿ áóä³âë³. (Ê-26479). (Â³ä 26.04.2016

¹ 08/231-2004/ÏÐ).

184) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Êè¿âñüêîìó íàö³îíàëüíîìó

ìóçåþ Ðîñ³éñüêîãî ìèñòåöòâà íà âóë. Øîâêî-

âè÷í³é, 17/2 ë³òåðè «À» «Â» ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-

íÿ ìóçåþ-ãàëåðå¿. (Ê-25288). (Â³ä 26.04.2016

¹ 08/231-2002/ÏÐ).

185) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó «Áî-

ðåé» íà âóë. Îëåêñàíäðà Ñàáóðîâà, 3-â ó Äåñ-

íÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà

îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëüíîãî ïàâ³ëüéîíó-

êðàìíèö³ ïðîäòîâàð³â òà äëÿ áëàãîóñòðîþ ïðè-

ëåãëî¿ òåðèòîð³¿. (Ê-26752). (Â³ä 23.06.2016

¹ 08/231-2736/ÏÐ).

186) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè óïðàâë³ííþ îñâ³òè Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîí-

íî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ íà âóë.

Âàñèëüê³âñüê³é, 18-á ë³ò. «À» ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿, åêñïëóàòàö³¿

òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä äîøê³ëü-

íîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ¹ 238 (Ê-27831). (Â³ä

29.09.2016 ¹ 08/231-4020/ÏÐ).

187) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåí-

íÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè óïðàâë³ííþ îñâ³òè Ãîëîñ³-

¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿ íà ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêîìó, 94/96 ó

Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áó-

ä³âåëü òà ñïîðóä äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî

çàêëàäó ¹ 658 (Ê-27832). (Â³ä 29.09.2016

¹ 08/231-4021/ÏÐ).

188) Ïðî íàäàííÿ çãîäè íà ïîä³ë çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè íà ïðîñï. Â³äðàäíîìó, 95 ó Ñîëîì’ÿí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ê-27431). (Â³ä 05.09.2016

¹ 08/231-3687/ÏÐ).

189) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ç óòðè-

ìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî ôîíäó ñïåö³-

àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ «Ñïåöæèòëîôîíä» íà âóë.

Äåì³¿âñüê³é, 9 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

äëÿ áóä³âíèöòâà, îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòà-

ö³¿ æèòëîâîãî áóäèíêó (Ê-25843). (Â³ä 18.04.2016

¹ 08/231-1868/ÏÐ).

190) Ïðî ïîãîäæåííÿ òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòà-

ö³¿ ³ç çåìëåóñòðîþ ùîäî ïîä³ëó çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè íà âóë. ×åðâîíîãâàðä³éñüê³é, 34 ó Äí³ï-

ðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é

ðàä³ äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áó-

ä³âåëü òà ñïîðóä àäì³í³ñòðàòèâíî-âèðîáíè÷î-

ãî êîìïëåêñó (À-21738). (Â³ä 20.09.2016

¹ 08/231-Ç 899/ÏÐ).

191) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Íàáàðàí÷óêó ²âàíó Ïàâ-

ëîâè÷ó íà âóë. Äîáðèé Øëÿõ, 16-á ó Ãîëîñ³¿â-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-26474). (Â³ä 17.05.2016

¹ 08/231-2201/ÏÐ).

192) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Êîâàëåíêî Ñâ³ò-

ëàí³ ²âàí³âí³ íà âóë. Áîðîâ³é, 32-à ó Ãîëîñ³¿â-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-24472). (Â³ä 18.05.2016

¹ 08/231-2216/ÏÐ).

193) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Â³çíþêó Ñòåïà-

íó Ãðèãîðîâè÷ó íà âóë. Ìàêàð³âñüê³é ó Øåâ÷åí-

ê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-26860). (Â³ä 05.07.2016

¹ 08/231-2845/ÏÐ).

194) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Êàëüêî Ðà¿ñ³ Àíàòîë³¿â-

í³ ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèö-

òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïî-

äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-25913). (Â³ä

26.04.2016 ¹ 08/231-1978/ÏÐ).

195) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Êàëüêî Ðà¿ñ³ Àíàòîë³¿â-

í³ ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèö-

òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïî-

äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-25908). (Â³ä

26.04.2016 ¹ 08/231-1980/ÏÐ).

196) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Êàëüêî Ðà¿ñ³ Àíàòîë³¿â-

í³ ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèö-

òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïî-

äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-25911). (Â³ä

18.04.2016 ¹ 08/231-1864/ÏÐ).

197) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Êàëüêî Ðà¿ñ³ Àíàòîë³¿â-

í³ ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèö-

òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïî-

äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-25909). (Â³ä

26.04.2016 ¹ 08/231-1977/ÏÐ).

198) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Êàëüêî Ðà¿ñ³ Àíàòîë³¿â-

í³ ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèö-

òâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïî-

äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-25910). (Â³ä

26.04.2016 ¹ 08/231-1979/ÏÐ).

199) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Â³ò³âó Îëåãó Ñòå-

ïàíîâè÷ó íà âóë. Âàòóò³íà, 109-à ó Ñîëîì’ÿí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-26812). (Â³ä 13.06.2016

¹ 08/231-2579/ÏÐ).

200) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ô³ë³ïïîâ³é Àëë³ Îëåê-

ñàíäð³âí³ íà âóë. ×åðâîíîïðàïîðí³é, 105-à ó Ãî-

ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà

òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-22717). (Â³ä 11.05.2016

¹ 08/231 —2119/ÏÐ).

201) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ãóëüêó Îëåêñàíäðó Àíà-

òîë³éîâè÷ó íà âóë. Ñâÿòî-Ãåîðã³¿âñüê³é, 11 ó Ãî-

ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà

òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-23860). (Â³ä 12.04.2016

¹ 08/231-1765/ÏÐ).

202) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ãð. Õàíüêó Âëàäèñëàâó Âàëåíòèíî-

âè÷ó íà âóë. Ñâÿòî-Ãåîðã³¿âñüê³é, 4 ó Ãîëîñ³¿â-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-23838). (Â³ä 12.04.2016

¹ 08/231-1767/ÏÐ).
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203) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ãð. Ìåëüíèêîâ³é Àíòîí³í³ Âàëåð³¿âí³

âóë. Ñâÿòî-Ãåîðã³¿âñüê³é, 12 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâó-

âàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü

³ ñïîðóä. (Ê-23849). (Â³ä 14.04.2016 ¹ 08/231-

1830/ÏÐ).

204) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ñèðîò³ Àëë³ Âîëîäèìè-

ð³âí³ íà âóë. Ñâÿòî-Ãåîðã³¿âñüê³é, 22 ó Ãîëîñ³¿âñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãî-

âóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-

âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-26175). (Â³ä 13.04.2016 ¹ 08/231-

1806/ÏÐ).

205) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ãð. Àäàìåíêó Ñåðã³þ Ìèêîëàéîâè-

÷ó íà âóë. Ñâÿòî-Ãåîðã³¿âñüê³é, 6 ó Ãîëîñ³¿âñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãî-

âóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-

âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-23822). (Â³ä 11.04.2016 

¹ 08/231-1727/ÏÐ).

206) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Áîíäàðåíêî Òåòÿí³ Â³òà-

ë³¿âí³ ó ïðîâ. Çàëåæíîìó ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-

ðóä. (Ê-26046). (Â³ä 11.03.2016 ¹ 08/231-

1312/ÏÐ).

207) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ãð. Êàðïåíêî Íàä³¿ Âîëîäèìèð³âí³

íà âóë. Ñâÿòî-Ãåîðã³¿âñüê³é, 47 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâó-

âàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü

³ ñïîðóä. (Ê-23855). (Â³ä 11.04.2016 ¹ 08/231-

1726/ÏÐ).

208) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Îë³éíèêó Äåíèñó Þð³-

éîâè÷ó íà âóë. Â³òàâñüê³é, 30-à ó Ãîëîñ³¿âñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãî-

âóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-

âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-26028). (Â³ä 09.02.2016 ¹ 08/231-

793/ÏÐ).

209) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ðóäèê Îëüç³ Âîëîäèìè-

ð³âí³ íà âóë. Ëåâàäí³é, 36-á ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-

ðóä. (Ê-22369). (Â³ä 17.05.2016 ¹ 08/231 —

2196/ÏÐ).

210) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Äðîáîòóíó Ìèêîë³ ²âà-

íîâè÷ó íà âóë. Íåêðàñîâà, 6 ó Äåñíÿíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâó-

âàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü

³ ñïîðóä. (Ê-20234). (Â³ä 19.05.2016 ¹ 08/231-

2234/ÏÐ).

211) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Êîõàíó Ìàêñèìó Â³ê-

òîðîâè÷ó íà âóë. Êàìåíÿð³â, 40-á ó Ñîëîì’ÿí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëó-

ãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áó-

ä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-26655). (Â³ä 17.05.2016

¹ 08/231 —2193/ÏÐ).

212) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-

ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-

íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Äîâæåíêó

Ñåðã³þ Ñåðã³éîâè÷ó ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³

ì³ñòà Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-

ðóä. (Ê-26729). (Â³ä 23.05.2016 ¹ 08/231-

2280/ÏÐ).

213) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-

ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâå-

äåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Êè¿âñüêîìó íàö³îíàëü-

íîìó óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà íà

âóë. Ëîìîíîñîâà, 42 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà âèðîáíè÷î¿ áà-

çè. (Ê-23245). (Â³ä 11.08.2016 ¹ 08/231-

3411/ÏÐ).

214) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-

ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-

íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Êðàñ³÷êîâ³é

Íàä³¿ Òèìîô³¿âí³ ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè Ñîëî-

ì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³

îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-26585). (Â³ä 19.05.2016

¹ 08/231-2242/ÏÐ).

215) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-

ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâå-

äåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Øàïîâàë

Îëåí³ Â³òàë³¿âí³ ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æè-

ëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-

ðóä. (Ê-24446). (Â³ä 23.05.2016 ¹ 08/231-

2282/ÏÐ).

216) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-

ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-

íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Áà÷åêó Îëåê-

ñ³þ Îëåêñàíäðîâè÷ó íà âóë. Êåð÷åíñüê³é ó Ñî-

ëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà

³íäèâ³äóàëüíîãî ãàðàæà. (Ê-26734). (Â³ä 25.05.2016

¹ 08/231-2362/ÏÐ).

217) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-

ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-

íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Êàëüêî Ðà¿ñ³

Àíàòîë³¿âí³ ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ

áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó,

ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-25919). (Â³ä

19.05.2016 ¹ 08/231-2233/ÏÐ).

218) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-

ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-

íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ìàêàð÷óê Ãà-

ëèí³ Ïåòð³âí³ íà âóë. Ñïîðòèâí³é, 13 ó Äí³ïðîâ-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ âåäåííÿ ñàä³âíèö-

òâà. (Ê-26742). (Â³ä 17.05.2016 ¹ 08/231-

2200/ÏÐ).

219) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-

ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-

íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Êàðìàç³í³é Òå-

òÿí³ Â³òàë³¿âí³ ó ïðîâ. Ëèñîã³ðñüêîìó ó Ãîëîñ³¿â-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-24041). (Â³ä 18.05.2016

¹ 08/231-2208/ÏÐ).

220) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-

ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-

íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ïîçíÿêó Îëåê-

ñàíäðó Â³êòîðîâè÷ó íà âóë. Ìèõàéëà ×àëîãî ó

Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ ³íäèâ³äó-

àëüíîãî æèòëîâîãî, ãàðàæíîãî ³ äà÷íîãî áóä³â-

íèöòâà. (Ê-26772). (Â³ä 31.05.2016 ¹ 08/231-

2420/ÏÐ).

221) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-

ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-

íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ïîçíÿêó Îëåê-

ñàíäðó Â³êòîðîâè÷ó íà âóë. Ìèõàéëà ×àëîãî ó

Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ ³íäèâ³äó-

àëüíîãî æèòëîâîãî, ãàðàæíîãî ³ äà÷íîãî áóä³â-

íèöòâà. (Ê-26760). (Â³ä 13.07.2016 ¹ 08/231-

2995/ÏÐ).

222) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-

ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-

íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ïîçíÿêó Îëåê-

ñàíäðó Â³êòîðîâè÷ó íà âóë. Ìèõàéëà ×àëîãî ó

Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ ³íäèâ³äó-

àëüíîãî æèòëîâîãî, ãàðàæíîãî ³ äà÷íîãî áóä³â-

íèöòâà. (Ê-26767). (Â³ä 06.06.2016 ¹ 08/231-

2473/ÏÐ).

223) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-

ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-

íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Êîõàíó ²âà-

íó ²âàíîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-

íÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³

ñïîðóä ó ì. Êèºâ³. (Ê-26657). (Â³ä 25.05.2016

¹ 08/231-2363/ÏÐ).

224) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-

ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâå-

äåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ãàð³-

íó Âîëîäèìèðó Âîëîäèìèðîâè÷ó ó ïðîâ. Ëè-

ñîã³ðñüêîìó, 55 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-

íÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü

³ ñïîðóä. (Ê-23653). (Â³ä 06.06.2016 ¹ 08/231-

2474/ÏÐ).

225) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-

ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâå-

äåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó ×àñí³-

êîâó Âîëîäèìèðó ²âàíîâè÷ó íà ïðîñï. Êîñìî-

íàâòà Êîìàðîâà, á³ëÿ áóäèíêó ¹ 12 ó Ñîëîì’ÿí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³íäèâ³-

äóàëüíîãî ãàðàæó. (Ê-26733). (Â³ä 23.05.2016

¹ 08/231-2283/ÏÐ).

226) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-

ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâå-

äåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Æîâ-

òàí³þ ªâãåí³þ Ìèõàéëîâè÷ó ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâó-

âàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-

âåëü ³ ñïîðóä (Ê-23612). (Â³ä 31.05.2016

¹ 08/231-2418/ÏÐ).

227) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-

ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-

íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ùåðáàíþê Íà-

òàë³¿ Àíäð³¿âí³ ó ïðîâ. Ëèñîã³ðñüêîìó, 55 ó Ãîëî-

ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà

îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-23657). (Â³ä 31.05.2016

¹ 08/231-2419/ÏÐ).

228) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-

ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâå-

äåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó ßëî-

âîìó Âîëîäèìèðó Âîëîäèìèðîâè÷ó íà âóë.

Ôåñòèâàëüí³é, ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æè-

ëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-

ðóä. (Ê-23392). (Â³ä 23.05.2016 ¹ 08/231-

2286/ÏÐ).

229) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-

ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-

íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Òàðíàâñüê³é

Ñâ³òëàí³ Âîëîäèìèð³âí³ íà âóë. Ðàêåòí³é ó Ãîëî-

ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-23096). (Â³ä 30.05.2016

¹ 08/231-2378/ÏÐ).

230) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-

ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-

íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ

â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ïðèâàòáóäñåðâ³ñ» íà Íàáå-

ðåæíî-Ïå÷åðñüê³é äîðîç³, 8 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà äëÿ ðåìîíòíî-â³äñò³éíîãî ïóíêòó

÷îâí³â ³ ¿õ ïðîêàò (Ê-26686). (Â³ä 06.06.2016

¹ 08/231-2475/ÏÐ).

231) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-

ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-

íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ãóùèíó Àð-

òåìó ªâãåíîâè÷ó íà âóë. Çîðÿí³é, 3 ó Ñîëîì’ÿí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-24530). (Â³ä 07.04.2016

¹ 08/231-1707/ÏÐ).

232) Ïðî â³äìîâó ó ïåðåäà÷³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü ãðîìàäÿíèíó Ïëîòèö³

Ñòåïàíó Ôåäîðîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãî-

âóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-

âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ìèêîëè Þíêåðîâà, 81-ã â

Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Â³ä 20.05.2016

¹ 08/231-2265/ÏÐ).

233) Ïðî â³äìîâó ó ïåðåäà÷³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü ãðîìàäÿíö³ Ïëîòèö³

Îëåêñàíäð³ Ðîìàí³âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëó-

ãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áó-

ä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ìèêîëè Þíêåðîâà, 81-á

â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Â³ä 20.05.2016

¹ 08/231-2264/ÏÐ).

234) Ïðî â³äìîâó ó ïåðåäà÷³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü ãðîìàäÿíö³ Ïëîòèö³ Äà-

ð³¿ ²âàí³âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æè-

ëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä

íà âóë. Ìèêîëè Þíêåðîâà, 81-ä â Îáîëîíñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Â³ä 20.05.2016 ¹ 08/231-

2266/ÏÐ).

235) Ïðî â³äìîâó ó ïåðåäà÷³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü ãðîìàäÿíèíó Ïëîòèö³

Îðåñòó ßðîñëàâîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëó-

ãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áó-

ä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ìèêîëè Þíêåðîâà, 81-à

â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Â³ä 20.05.2016

¹ 08/231-2268/ÏÐ).

236) Ïðî â³äìîâó ó ïåðåäà÷³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü ãðîìàäÿíèíó Ïëîòèö³

Òàðàñó ªâãåíîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãî-

âóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-

âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ìèêîëè Þíêåðîâà, 81-â â

Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Â³ä 20.05.2016

¹ 08/231-2267/ÏÐ).

237) Ïðî ïåðåéìåíóâàííÿ áóëüâàðó, âóëèöü,

íàéìåíóâàííÿ ïëîù³ òà ïðèñâîºííÿ ³ìåí ñêâå-

ðàì â ì³ñò³ Êèºâ³. (Â³ä 07.10.2016 ¹ 08/231-

4184/ÏÐ).

238) Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 14.12.2007 ¹ 66-6-00442.

(Â³ä 22.08.2016 ¹ 08/231-3513/ÏÐ).

239) Ïðî çàòâåðäæåííÿ Òèì÷àñîâîãî ïîðÿä-

êó çàëó÷åííÿ, ðîçðàõóíêó ðîçì³ð³â ³ âèêîðèñòàí-

íÿ êîøò³â ïàéîâî¿ ó÷àñò³ çàìîâíèê³â ó ñòâîðåí-

í³ ³ ðîçâèòêó ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïî-

ðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà. (Â³ä 31.03.2016

¹ 08/231-1588/ÏÐ).

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
НАУКОВОBВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР 

СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ 
ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ» 

на вул. Метрологічній, 4 у Голосіївському 
районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування будівель 
науковоBдослідної, 

проектноBвишукувальної установи
Рішення Київської міської ради № 477/1481 від 15 листопада 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зеB
мельної ділянки ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВОBВИРОБНИЧИЙ
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ» на вул. Метрологічній,
4 у Голосіївському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу УкраB
їни, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве саB
моврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó

çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè ÄÅÐÆÀÂÍÎÌÓ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÓ «ÂÑÅ-

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÂÈ-

ÐÎÁÍÈ×ÈÉ ÖÅÍÒÐ ÑÒÀÍÄÀÐÒÈÇÀÖ²¯, ÌÅÒ-

ÐÎËÎÃ²¯, ÑÅÐÒÈÔ²ÊÀÖ²¯ ÒÀ ÇÀÕÈÑÒÓ ÏÐÀÂ

ÑÏÎÆÈÂÀ×²Â» íà âóë. Ìåòðîëîã³÷í³é, 4 ó Ãî-

ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ

ïëîùåþ 0,64 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà

Êèºâà) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ áóä³â-

íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü íàóêîâî-

äîñë³äíî¿, ïðîåêòíî-âèøóêóâàëüíî¿ óñòàíî-

âè çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³-

øåííÿ) (Ê-24754).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»
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Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

товариству з обмеженою відповідальністю
«Птахофабрика Київська»

на просп. Броварському, 89�а у Деснянському районі 
м. Києва для експлуатації 

та обслуговування будівлі гуртожитку
Рішення Київської міської ради № 456/1460 від 15 листопада 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «Птахофабрика Київська» на просп. Броварсько�
му, 89�а у Деснянському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 83, 123, 124 Земельно�
го кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз�
межування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону Укра�
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òî-

âàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ïòà-

õîôàáðèêà Êè¿âñüêà» íà ïðîñï. Áðîâàðñüêîìó,

89-à ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâ-

íîþ ïëîùåþ 0,31 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà) â îðåíäó íà 15 ðîê³â äëÿ åêñïëóàòà-

ö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âë³ ãóðòîæèòêó çã³äíî

ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-

25331).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

публічному акціонерному товариству 
«Акціонерна компанія «Київводоканал» 

на вул. Василя Порика, 8 у Подільському районі 
м. Києва для експлуатації, обслуговування та реконструкції 

споруд насосної станції «Виноградар�3»
Рішення Київської міської ради № 462/1466 від 15 листопада 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки публічному акціонерному товариству «Акціонерна компанія «Київводоканал» на вул. Васи�
ля Порика, 8 у Подільському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 83, 123, 124 Земель�
ного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз�
межування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону Укра�
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïóá-

ë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Àêö³îíåðíà

êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë» íà âóë. Âàñèëÿ Ïî-

ðèêà, 8 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâ-

íîþ ïëîùåþ 6,62 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà) â îðåíäó äî 31.12.2017 äëÿ åêñïëó-

àòàö³¿, îáñëóãîâóâàííÿ òà ðåêîíñòðóêö³¿ ñïîðóä

íàñîñíî¿ ñòàíö³¿ «Âèíîãðàäàð-3» çã³äíî ç ïëàíîì-

ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-21171).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальному підприємству по утриманню 
зелених насаджень Оболонського району 

м. Києва в урочищі Наталка в Оболонському районі 
м. Києва для утримання та експлуатації 

зелених насаджень загального користування
Рішення Київської міської ради № 457/1461 від 15 листопада 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Оболонського району м. Ки�
єва в урочищі Наталка в Оболонському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Зе�
мельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України що�
до розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè êî-

ìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ çåëå-

íèõ íàñàäæåíü Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà

â óðî÷èù³ Íàòàëêà â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 7,13 ãà (çåìåëü-

íà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå êîðèñòó-

âàííÿ äëÿ óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ

íàñàäæåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ çã³äíî ç

ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-26777).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю «88/99ть» 

на вул. Плещеєва, 10 
у Голосіївському районі м. Києва 
для експлуатації офісної будівлі 

(центру сімейного дозвілля)
Рішення Київської міської ради № 478/1482 від 15 листопада 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «88/99ть» на вул. Плещеєва, 10 у Голосіївському
районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 83, 123, 124 Земельного кодексу України, Зако�
ном України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер�
жавної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само�
врядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òî-

âàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «88/99òü»

íà âóë. Ïëåùåºâà, 10 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,29 ãà (çåìåëü-

íà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â îðåíäó íà 10 ðîê³â

äëÿ åêñïëóàòàö³¿ îô³ñíî¿ áóä³âë³ (öåíòðó ñ³ìåé-

íîãî äîçâ³ëëÿ) çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäà-

òîê äî ð³øåííÿ) (Ê-26178).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»

Про надання дозволу 
на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Литвиненку Леоніду Васильовичу 

на вул. Сосницькій, 10, літ. «В» 
у Дніпровському районі м. Києва для експлуатації 

та обслуговування магазину
Рішення Київської міської ради № 450/1454 від 15 листопада 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Литвиненку Леоніду Васильовичу на вул. Сосницькій, 10, літ. «В» у Дніпров�
ському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 83, 123, 124 Земельного кодексу України,
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве са�
моврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíèíó Ëèòâèíåíêó Ëåîí³äó Âàñèëüîâè÷ó íà

âóë. Ñîñíèöüê³é, 10, ë³ò. «Â» ó Äí³ïðîâñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,02 ãà

(çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-

òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â îðåíäó íà 10

ðîê³â äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ìàãà-

çèíó çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³-

øåííÿ) (Ê-25371).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки громадянці 
Філіпповій Аллі Олександрівні 

на вул. Пирогівський шлях, 105�а 
у Голосіївському районі 

м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 492/1496 від 15 листопада 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки громадянці Філіпповій Аллі Олександрівні на вул. Пирогівський шлях, 105�а у Голосіївсько�
му районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної
та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовряду�
вання в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíö³ Ô³ë³ïïîâ³é Àëë³ Îëåêñàíäð³âí³ íà âóë.

Ïèðîã³âñüêèé øëÿõ, 105-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,03 ãà (çå-

ìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-

ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áó-

ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó,

ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëà-

íîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-22717).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»
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Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

публічному акціонерному товариству «КИЇВЕНЕРГО» 
на вул. Миколи Островського, 7 

у Солом’янському районі м. Києва для експлуатації 
та обслуговування енергоблока

Рішення Київської міської ради № 463/1467 від 15 листопада 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки публічному акціонерному товариству «КИЇВЕНЕРГО» на вул. Миколи Островського, 7 у Соло�
м’янському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 83, 123, 124 Земельного кодексу Укра�
їни, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування зе�
мель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про міс�
цеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïóá-

ë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «ÊÈ¯ÂÅÍÅ-

ÐÃÎ» íà âóë. Ìèêîëè Îñòðîâñüêîãî, 7 ó Ñîëî-

ì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ

0,06 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-

ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â îðåí-

äó äî 31.12.2017 äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-

âóâàííÿ åíåðãîáëîêà çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ

(äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-25574).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»

Про надання дозволу 
на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок,

що підлягають продажу
Рішення Київської міської ради № 417/1421 від 15 листопада 2016 року

Відповідно до статей 9, 128 Земельного кодексу України та розглянувши заяви (клопотання) про продаж зе�
мельних ділянок, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ åêñïåðòíî¿

ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ïëîùåþ

1,4244 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:62:068:0400) òà 0,2935 ãà (êàäàñ-

òðîâèé íîìåð 8000000000:62:068:0410) äëÿ

åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ âèðîáíè÷èõ ïðè-

ì³ùåíü íà âóë. Ìàãí³òîãîðñüê³é, 1-ñ, 1, ë³ò. «2-á»

ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ùî ï³äëÿãà-

þòü ïðîäàæó ãðîìàäÿíèíó Ñàâóëÿêó Ñåðã³þ Ìàð-

ê³ÿíîâè÷ó (ñïðàâà ¹ ª-1349).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки товариству з обмеженою 
відповідальністю «Надія М» на вул. Пухівській, 1�а 
у Деснянському районі м. Києва для експлуатації 

та обслуговування виробничої бази
Рішення Київської міської ради № 452/1456  від 15 листопада 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «Надія М» на вул. Пухівській, 1�а у Деснянсько�
му районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 83, 123, 124 Земельного кодексу України, За�
коном України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер�
жавної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само�
врядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òî-

âàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Íà-

ä³ÿ Ì» íà âóë. Ïóõ³âñüê³é, 1-à ó Äåñíÿíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 1,13 ãà

(çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-

òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â îðåíäó íà 10

ðîê³â äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ âè-

ðîáíè÷î¿ áàçè çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäà-

òîê äî ð³øåííÿ) (Ê-25861).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Службі зовнішньої розвідки України на вул. Авіаконструктора
Антонова, 2/32 у Солом’янському районі м. Києва 

для експлуатації та обслуговування адміністративної будівлі
Рішення Київської міської ради № 468/1472  від 15 листопада 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки Службі зовнішньої розвідки України на вул. Авіаконструктора Антонова, 2/32 у Солом’ян�
ському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, пунк�
тами 4, 6 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

Ñëóæá³ çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè Óêðà¿íè íà âóë. Àâ³à-

êîíñòðóêòîðà Àíòîíîâà, 2/32 ó Ñîëîì’ÿíñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,29

ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³) â ïî-

ñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-

ãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³ çã³äíî ç ïëà-

íîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-25685).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

громадянину Кохану Максиму Вікторовичу 
на вул. Каменярів, 40�б у Солом’янському районі 

м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 503/1507 від 15 листопада 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки громадянину Кохану Максиму Вікторовичу на вул. Каменярів, 40�б у Солом’янському райо�
ні м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому�
нальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíèíó Êîõàíó Ìàêñèìó Â³êòîðîâè÷ó íà âóë.

Êàìåíÿð³â, 40-á ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,08 ãà (çåìåëü-

íà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³â-

íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñ-

ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëàíîì-

ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-26655).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

товариству з обмеженою відповідальністю 
«КНІППІНГ КОМПЛЕКТ» на вул. Новозабарській, 2/6 
в Оболонському районі м. Києва для експлуатації
та обслуговування виробничих будівель і споруд

Рішення Київської міської ради №479/1483 від 15 листопада 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «КНІППІНГ КОМПЛЕКТ» на вул. Новозабарській,
2/6 в Оболонському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 83, 123, 124 Земельного ко�
дексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежу�
вання земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òî-

âàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÊÍ²Ï-

Ï²ÍÃ ÊÎÌÏËÅÊÒ» íà âóë. Íîâîçàáàðñüê³é, 2/6

â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ

ïëîùåþ 0,42 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà)

â îðåíäó íà 15 ðîê³â äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-

ãîâóâàííÿ âèðîáíè÷èõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî

ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) 

(Ê-26651).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»

Про відхилення проекту рішення 
«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки комунальному 
підприємству по ремонту і утриманню мостів та шляхів м. Києва

«Київавтошляхміст» в с. Осокорки у Дарницькому районі 
м. Києва для експлуатації та обслуговування будівлі насосної

станції дощових вод «Осокорки�2»
Рішення Київської міської ради 482/1486 від 15 листопада 2016 року

Відповідно до статті 37 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ра�
ди від 07.07.2016 № 579/579, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äõèëèòè ïðîåêò ð³øåííÿ «Ïðî íàäàííÿ

äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ

ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè êîìóíàëü-

íîìó ï³äïðèºìñòâó ïî ðåìîíòó ³ óòðèìàííþ ìîñ-

ò³â òà øëÿõ³â ì. Êèºâà «Êè¿âàâòîøëÿõì³ñò» â ñ. Îñî-

êîðêè ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ åêñ-

ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âë³ íàñîñíî¿

ñòàíö³¿ äîùîâèõ âîä «Îñîêîðêè-2» (Ê-26403)».

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянці Градінар Олені Вікторівні на просп. Правди, 10�б, 
літ. «А» у Подільському районі для експлуатації 

та обслуговування універсального магазину
Рішення Київської міської ради № 476/1480 від 15 листопада 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Градінар Олені Вікторівні на просп. Правди, 10�б, літ. «А» у Подільському райо�
ні м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 83, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної
та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовряду�
вання в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíö³ Ãðàä³íàð Îëåí³ Â³êòîð³âí³ íà ïðîñï.

Ïðàâäè, 10-á, ë³ò. «À» ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,01 ãà (çåìåëü-

íà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â îðåíäó íà 10 ðîê³â

äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ óí³âåðñàëü-

íîãî ìàãàçèíó çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäà-

òîê äî ð³øåííÿ) (Ê-26291).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

державному підприємству «АНТОНОВ» 
на вул. Генерала Вітрука, 8�б у Святошинському районі 

м. Києва для обслуговування та експлуатації 
спорткомплексу «Антей»

Рішення Київської міської ради № 465/1469 від 15 листопада 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки державному підприємству «АНТОНОВ» на вул. Генерала Вітрука, 8�б у Святошинському
районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, пунктами 4, 6
прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра�
їни щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äåð-

æàâíîìó ï³äïðèºìñòâó «ÀÍÒÎÍÎÂ» íà âóë. Ãå-

íåðàëà Â³òðóêà, 8-á ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,36 ãà (çåìåëü-

íà ä³ëÿíêà äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³) â ïîñò³éíå êî-

ðèñòóâàííÿ äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòà-

ö³¿ ñïîðòêîìïëåêñó «Àíòåé» çã³äíî ç ïëàíîì-

ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-26275).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Міністерству соціальної політики України 
на вул. Еспланадній, 8/10 у Печерському районі 

м. Києва для експлуатації та обслуговування 
адміністративного будинку

Рішення Київської міської ради № 455/1459 від 15 листопада 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки Міністерству соціальної політики України на вул. Еспланадній, 8/10 у Печерському районі 
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, пунктами 4, 6 прикін�
цевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 За�
кону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Ì³-

í³ñòåðñòâó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè íà âóë.

Åñïëàíàäí³é, 8/10 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,24 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿí-

êà äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàí-

íÿ äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñ-

òðàòèâíîãî áóäèíêó çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ

(äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-26392).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок Головному управлінню 
Національної гвардії України на просп. Генерала Ватутіна, 9 

у Деснянському районі м. Києва для будівництва,обслуговування
та ремонту об’єктів транспортної інфраструктури 

(крім об’єктів дорожнього сервісу)
Рішення Київської міської ради № 459/1463 від 15 листопада 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельних ділянок Головному управлінню Національної гвардії України на просп. Генерала Ватутіна, 9 у Дес�
нянському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 83, 123, 124 Земельного кодексу Укра�
їни, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування зе�
мель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про міс�
цеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê

Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ Íàö³îíàëüíî¿ ãâàðä³¿ Óêðà-

¿íè íà ïðîñï. Ãåíåðàëà Âàòóò³íà, 9 ó Äåñíÿí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíèìè ïëîùà-

ìè 0,41 ãà; 0,09 ãà (çåìåëüí³ ä³ëÿíêè êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ áóä³âíèöòâà,

îáñëóãîâóâàííÿ òà ðåìîíòó îá’ºêò³â òðàíñïîðò-

íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè (êð³ì îá’ºêò³â äîðîæíüîãî

ñåðâ³ñó) çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî

ð³øåííÿ) (Ê-26159).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки громадянину Вітіву Олегу
Степановичу на вул. Ватутіна, 109�а у Солом’янському районі 
м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку,

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 491/1495 від 15 листопада 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Вітіву Олегу Степановичу на вул. Ватутіна, 109�а у Солом’янському районі м. Києва
та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесен�
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас�
ності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київ�
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíèíó Â³ò³âó Îëåãó Ñòåïàíîâè÷ó íà âóë. Âà-

òóò³íà, 109-à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,10 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿí-

êà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà

òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-

ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ

(äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-26812).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці

Красічковій Надії Тимофіївні у мікрорайоні Жуляни
Солом’янського району м. Києва для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд

Рішення Київської міської ради № 506/1510 від 15 листопада 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки громадянці Красічковій Надії Тимофіївні у мікрорайоні Жуляни Солом’янського району 
м. Києва та додані документи, враховуючи те, що земельна ділянка знаходиться у прибережній захисній сму�
зі р. Нивка, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунк�
том 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Êðàñ³÷êîâ³é Íà-

ä³¿ Òèìîô³¿âí³ ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè Ñîëîì’ÿí-

ñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ

0,10 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-

ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñ-

í³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëî-

ãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä 

(Ê-26585).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Про відхилення проекту рішення «Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки громадянину Візнюку Степану Григоровичу
на вул. Макарівській у Шевченківському районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд»

Рішення Київської міської ради № 485/1489 від 15 листопада 2016 року
Відповідно до статті 37 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ра�

ди від 07.07.2016 № 579/579, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äõèëèòè ïðîåêò ð³øåííÿ «Ïðî íàäàííÿ

äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ

ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-

íèíó Â³çíþêó Ñòåïàíó Ãðèãîðîâè÷ó íà âóë. Ìà-

êàð³âñüê³é ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áó-
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äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä 

(Ê-26860)».

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

публічному акціонерному товариству «ВТОРЕС» 
на вул. Польовій, 23 

у Солом’янському районі м. Києва 
для експлуатації та обслуговування 

пункту прийому вторсировини
Рішення Київської міської ради № 466/1470 від 15 листопада 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки публічному акціонерному товариству «ВТОРЕС» на вул. Польовій, 23 у Солом’янському райо�
ні м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 83, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної
та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовряду�
вання в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïóá-

ë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «ÂÒÎÐÅÑ» íà

âóë. Ïîëüîâ³é, 23 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,04 ãà (çåìåëü-

íà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â îðåíäó íà 5 ðîê³â

äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ïóíêòó ïðè-

éîìó âòîðñèðîâèíè çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ

(äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-25634).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

комунальному підприємству виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
«Київекспертиза» на вул. Кирилівській, 113 

у Подільському районі 
м. Києва 

для експлуатації та обслуговування офісної будівлі
Рішення Київської міської ради № 469/1473 від 15 листопада 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки комунальному підприємству виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) «Київекспертиза» на вул. Кирилівській, 113 у Подільському районі м. Києва та до�
дані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно�
сті», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè êî-

ìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âåêñïåðòèçà» íà 

âóë. Êèðèë³âñüê³é, 113 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì.

Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,05 ãà (çåìåëüíà

ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ

äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ îô³ñíî¿ áó-

ä³âë³ çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³-

øåííÿ) (Ê-26467).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки державному підприємству
«АНТОНОВ» на вул. Генерала Вітрука, 8�б у Святошинському

районі м. Києва для обслуговування та експлуатації
спорткомплексу «Антей» 

(тенісні корти)
Рішення Київської міської ради № 464/1468 від 15 листопада 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки державному підприємству «АНТОНОВ» на вул. Генерала Вітрука, 8�б у Святошинському
районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, пунктами 4, 6
прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра�
їни щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äåð-

æàâíîìó ï³äïðèºìñòâó «ÀÍÒÎÍÎÂ» íà âóë. Ãå-

íåðàëà Â³òðóêà, 8-á ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,87 ãà (çåìåëü-

íà ä³ëÿíêà äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³) â ïîñò³éíå êî-

ðèñòóâàííÿ äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòà-

ö³¿ ñïîðòêîìïëåêñó «Àíòåé» (òåí³ñí³ êîðòè) çã³ä-

íî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) 

(Ê-26273).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки Національному
транспортному університету на вул. Ломоносова, 34/1 

у Голосіївському районі м. Києва 
для експлуатації та обслуговування 

гуртожитку
Рішення Київської міської ради № 453/1457 від 15 листопада 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки Національному транспортному університету на вул. Ломоносова, 34/1 у Голосіївському райо�
ні м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, пунктами 4, 6 при�
кінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра�
їни щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Íà-

ö³îíàëüíîìó òðàíñïîðòíîìó óí³âåðñèòåòó íà

âóë. Ëîìîíîñîâà, 34/1 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,18 ãà (çåìåëü-

íà ä³ëÿíêà äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³) â ïîñò³éíå êî-

ðèñòóâàííÿ äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ

ãóðòîæèòêó çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê

äî ð³øåííÿ) (Ê-26298).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»

Про надання дозволу на проведення експертної грошової 
оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу

Рішення Київської міської ради № 415/1419 від 15 листопада 2016 року
Відповідно до статей 9, 128 Земельного кодексу України та розглянувши заяви (клопотання) про продаж зе�

мельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ åêñïåðòíî¿

ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (êàäàñòðî-

âèé íîìåð 8000000000:72:083:0012) ïëîùåþ

0,0913 ãà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ

àäì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèíêó íà âóë. Ñàêñàãàí-

ñüêîãî, 67-á ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà,

ùî ï³äëÿãàº ïðîäàæó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ

â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÒÐÅÉÄÎÌ» òà òîâàðèñòâó ç

îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÌÀÊÎÌÀ» (ñïðà-

âà ¹ ª-1346).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Про надання дозволу на проведення експертної грошової 
оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу

Рішення Київської міської ради № 420/1424 від 15 листопада 2016 року
Відповідно до статей 9, 128 Земельного кодексу України та розглянувши заяву (клопотання) про продаж зе�

мельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ åêñïåðò-

íî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (êà-

äàñòðîâèé íîìåð 8000000000:72:476:0010)

ïëîùåþ 0,1157 ãà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-

ãîâóâàííÿ íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ ãðîìàäñüêîãî

ïðèçíà÷åííÿ íà âóë. Âîëèíñüê³é, 60 ó Ñîëî-

ì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ùî ï³äëÿãàº ïðî-

äàæó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-

í³ñòþ ô³ðì³ «ÏÐÅÑÒÎ, ËÒÄ» (ñïðàâà 

¹ ª-1358).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Про надання дозволу на проведення експертної грошової 
оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу

Рішення Київської міської ради № 418/1422 від 15 листопада 2016 року
Відповідно до статей 9, 128 Земельного кодексу України та розглянувши заяву (клопотання) про продаж зе�

мельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ åêñïåðò-

íî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (êà-

äàñòðîâèé íîìåð 8000000000:69:012:0126)

ïëîùåþ 0,0116 ãà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñ-

ïëóàòàö³¿  íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ íà 

âóë. Ïîëêîâíèêà Øóòîâà, 6 (ë³ò. Á) ó Ñîëî-

ì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ùî ï³äëÿãàº ïðî-

äàæó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-

í³ñòþ «ÀËÜÔÀÃÐÀÔ²Ê ÓÊÐÀ¯ÍÀ» (ñïðàâà 

¹ ª-1352).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко
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Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки громадянину Набаранчуку
Івану Павловичу на вул. Добрий Шлях, 16�б у Голосіївському
районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого

будинку, господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 483/1487 від 15 листопада 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Набаранчуку Івану Павловичу на вул. Добрий Шлях, 16�б у Голосіївському
районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом Укра�
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та ко�
мунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíèíó Íàáàðàí÷óêó ²âàíó Ïàâëîâè÷ó íà 

âóë. Äîáðèé Øëÿõ, 16-á ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,06 ãà (çå-

ìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-

ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áó-

ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó,

ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëà-

íîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-26474).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

Київському міському центру з фізичної культури 
і спорту інвалідів «Інваспорт» на вул. Овруцькій, 27 

у Шевченківському районі м. Києва 
для розміщення спортивного майданчика

Рішення Київської міської ради № 467/1471 від 15 листопада 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки Київському міському центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» на вул. Ов�
руцькій, 27 у Шевченківському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 83, 123, 124 Земель�
ного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз�
межування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону Укра�
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Êè-

¿âñüêîìó ì³ñüêîìó öåíòðó ç ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³

ñïîðòó ³íâàë³ä³â «²íâàñïîðò» íà âóë. Îâðóöüê³é,

27 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºí-

òîâíîþ ïëîùåþ 0,20 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ ðîçì³-

ùåííÿ ñïîðòèâíîãî ìàéäàí÷èêà çã³äíî ç ïëà-

íîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-26840).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

публічному акціонерному товариству 
«Акціонерна компанія «Київводоканал» 

на вул. Лаврській, 8 у Печерському районі м. Києва 
для експлуатації, обслуговування 
та реконструкції насосної станції 

3�го підйому Деснянської водопровідної станції
Рішення Київської міської ради № 461/1465 від 15 листопада 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки публічному акціонерному товариству «Акціонерна компанія «Київводоканал» на вул. Лавр�
ській, 8 у Печерському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 83, 123, 124 Земельного ко�
дексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежу�
вання земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïóá-

ë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Àêö³îíåðíà

êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë» íà âóë. Ëàâðñüê³é, 8

ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ

ïëîùåþ 4,39 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà)

â îðåíäó äî 31.12.2017 äëÿ åêñïëóàòàö³¿, îá-

ñëóãîâóâàííÿ òà ðåêîíñòðóêö³¿ íàñîñíî¿ ñòàíö³¿

3-ãî ï³äéîìó Äåñíÿíñüêî¿ âîäîïðîâ³äíî¿ ñòàí-

ö³¿ çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåí-

íÿ) (Ê-21172).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки громадянці Рудик Ользі
Володимирівні на вул. Левадній, 36�б у Дарницькому районі 

м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 501/1505 від 15 листопада 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки громадянці Рудик Ользі Володимирівні на вул. Левадній, 36�б у Дарницькому районі м. Ки�
єва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про вне�
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-

ìàäÿíö³ Ðóäèê Îëüç³ Âîëîäèìèð³âí³ íà âóë. Ëå-

âàäí³é, 36-á ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³-

ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,10 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äî-

äàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-22369).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

публічному акціонерному товариству 
«Акціонерна компанія «Київводоканал» 

на вул. Крутогірній, 12 у Солом’янському районі м. Києва 
для експлуатації, обслуговування та реконструкції 

споруд насосної станції «Крутогірна»
Рішення Київської міської ради № 470/1474 від 15 листопада 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки публічному акціонерному товариству «Акціонерна компанія «Київводоканал» на вул. Кру�
тогірній, 12 у Солом’янському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного
кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розме�
жування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïóá-

ë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Àêö³îíåðíà

êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë» íà âóë. Êðóòîã³ðí³é, 12

ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ

ïëîùåþ 1,88 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà)

â îðåíäó äî 31.12.2017 äëÿ åêñïëóàòàö³¿, îá-

ñëóãîâóâàííÿ òà ðåêîíñòðóêö³¿ ñïîðóä íàñîñíî¿

ñòàíö³¿ «Êðóòîã³ðíà» çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ

(äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-21170).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки Державній службі
статистики України та державному підприємству

«Інформаційно�аналітичне агентство» 
на вул. Шота Руставелі, 5 у 

Печерському районі м. Києва 
для експлуатації та обслуговування адміністративної 

будівлі
Рішення Київської міської ради № 471/1475 від 15 листопада 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки Державній службі статистики України та державному підприємству «Інформаційно�аналі�
тичне агентство» на вул. Шота Руставелі, 5 у Печерському районі м. Києва та додані документи, керуючись
статтями 9, 123 Земельного кодексу України, пунктами 4, 6 прикінцевих та перехідних положень Закону Укра�
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та ко�
мунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Äåð-

æàâí³é ñëóæá³ ñòàòèñòèêè Óêðà¿íè òà äåðæàâíî-

ìó ï³äïðèºìñòâó «²íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íå

àãåíòñòâî» íà âóë. Øîòà Ðóñòàâåë³, 5 ó Ïå÷åðñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,20

ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³) â ïî-

ñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-

ãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³ çã³äíî ç ïëà-

íîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-26479).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»
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16 ãðóäíÿ 2016 ð.

¹137(4907)

12

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки публічному акціонерному товариству
«ОБОЛОНЬ» на вул. Богатирській, 3 в Оболонському районі 

м. Києва для експлуатації та обслуговування об’єктів інженерної
інфраструктури (комунікації артезіанської свердловини № 1)

Рішення Київської міської ради № 458/1462 від 15 листопада 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе7

мельної ділянки публічному акціонерному товариству «ОБОЛОНЬ» на вул. Богатирській, 3 в Оболонському
районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 83, 123, 124 Земельного кодексу України, Зако7
ном України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер7
жавної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само7
врядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïóá-

ë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «ÎÁÎËÎÍÜ»

íà âóë. Áîãàòèðñüê³é, 3 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,03 ãà (çåìåëü-

íà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â îðåíäó íà 15 ðîê³â

äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ îá’ºêò³â ³í-

æåíåðíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè (êîìóí³êàö³¿ àðòåç³-

àíñüêî¿ ñâåðäëîâèíè ¹ 1) çã³äíî ç ïëàíîì-ñõå-

ìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-25874).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»

Про відхилення проекту рішення 
«Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянці Мельниковій 
Антоніні Валеріївні на вул. Свято7Георгіївській, 12 

у Голосіївському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування жилого будинку,

господарських будівель і споруд»
Рішення Київської міської ради № 495/1499 від 15 листопада 2016 року

Відповідно до статті 37 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ра7
ди від 07.07.2016 № 579/579, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äõèëèòè ïðîåêò ð³øåííÿ «Ïðî íàäàííÿ äî-

çâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùî-

äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³

Ìåëüíèêîâ³é Àíòîí³í³ Âàëåð³¿âí³ íà âóë. Ñâÿòî-

Ãåîðã³¿âñüê³é, 12 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áó-

äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-23849)».

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про відхилення проекту рішення 
«Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Калько Раїсі Анатоліївні 

у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд»
Рішення Київської міської ради № 486/1490 від 15 листопада 2016 року

Відповідно до статті 37 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ра7
ди від 07.07.2016 № 579/579, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äõèëèòè ïðîåêò ð³øåííÿ «Ïðî íàäàííÿ

äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ

ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿí-

ö³ Êàëüêî Ðà¿ñ³ Àíàòîë³¿âí³ ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-

ðóä (Ê-25913)».

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці

Макарчук Галині Петрівні на вул. Спортивній, 13 у Дніпровському
районі м. Києва для ведення садівництва

Рішення Київської міської ради № 509/1513 від 15 листопада 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе7

мельної ділянки громадянці Макарчук Галині Петрівні на вул. Спортивній, 13 у Дніпровському районі м. Ки7
єва та додані документи, враховуючи те, що заявлена у клопотанні ініціатива не відповідає містобудівній до7
кументації за функціональним призначенням (відповідно до Генерального плану міста Києва, затверджено7
го рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 370/1804, територія за функціональним призначенням
належить до території зелених насаджень загального користування (витяг з містобудівного кадастру Києва
від 16.10.2013 № 18428/0/12/12703713), керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом Укра7
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та ко7
мунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ìàêàð÷óê Ãàëèí³

Ïåòð³âí³ íà âóë. Ñïîðòèâí³é, 13 ó Äí³ïðîâñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,10

ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-

ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü

äëÿ âåäåííÿ ñàä³âíèöòâà (Ê-26742).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про відхилення проекту рішення 
«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки громадянину Гульку
Олександру Анатолійовичу на вул. Свято7Георгіївській, 11 

у Голосіївському районі м. Києва для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд»
Рішення Київської міської ради № 493/1497 від 15 листопада 2016 року

Відповідно до статті 37 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ра7
ди від 07.07.2016 № 579/579, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äõèëèòè ïðîåêò ð³øåííÿ «Ïðî íàäàííÿ

äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ

ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-

íèíó Ãóëüêó Îëåêñàíäðó Àíàòîë³éîâè÷ó íà 

âóë. Ñâÿòî-Ãåîðã³¿âñüê³é, 11 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâó-

âàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü

³ ñïîðóä (Ê-23860)».

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАТО»

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
(адміністративно7складської) нежитлової будівлі 

у Військовому проїзді, 1 (літера «И») 
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 446/1450 від 15 листопада 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен7

ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас7
ності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розгля7
нувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî

â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ

Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ØÀ-

ÒÎ» äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ (àä-

ì³í³ñòðàòèâíî-ñêëàäñüêî¿) íåæèòëîâî¿ áóä³â-

ë³ ó Â³éñüêîâîìó ïðî¿çä³, 1 (ë³òåðà «È») ó Ïå-

÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü —

çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, çà-

ÿâà ÄÖ â³ä 05.09.2016 ¹ 01020-000220379-014,

ñïðàâà Ä-7671).

2. Ïåðåäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ

Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ØÀÒÎ», çà óìîâè âè-

êîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â îðåíäó íà

10 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,4370 ãà

(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:82:087:0021,

âèòÿã ç Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî

çåìåëüíó ä³ëÿíêó ¹ ÍÂ-8000345472016) äëÿ

åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ (àäì³í³ñòðà-

òèâíî-ñêëàäñüêî¿) íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ ó Â³é-

ñüêîâîìó ïðî¿çä³, 1 (ë³òåðà «È») ó Ïå÷åðñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà ó çâ’ÿçêó ç íàáóòòÿì ïðàâà âëàñíîñò³ íà

ìàéíî (³íôîðìàö³éíà äîâ³äêà ç Äåðæàâíîãî

ðåºñòðó ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî â³ä 25.03.2016

¹ 56004587, àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ íåãðî-

øîâîãî âíåñêó äî ñòàòóòíîãî êàï³òàëó òîâà-

ðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ØÀ-

ÒÎ» â³ä 21.03.2016).

3. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²-

ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ØÀÒÎ»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòó-

âà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëü-

íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãà-

íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà÷å-

í³ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëà-

äàííÿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñòàõ

Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó 

ì. Êèºâ³ â³ä 17.08.2016 ¹ 787/41-16, Äåïàð-

òàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä

13.07.2016 ¹ 7430/0/12/19-16 òà Äåïàðòà-

ìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿) â³ä 07.07.2016 ¹ 060-4900.

3.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-

êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñ-

íóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõî-

äÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâà-

òè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíî-

ìó ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.7. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ ³ óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âè-

êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äî-

ãîâîðó ïðî ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïî-

ðÿäêó òà âèïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâ-

ñòâîì.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âè-

êîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åí-

íÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñ-

òóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141,

143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ

ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-

ðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про відхилення проекту рішення «Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки громадянці Калько Раїсі Анатоліївні у
Дарницькому районі м. Києва для будівництва і обслуговування

жилого будинку, господарських будівель і споруд»
Рішення Київської міської ради № 487/1491 від 15 листопада 2016 року

Відповідно до статті 37 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ра7
ди від 07.07.2016 № 579/579, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äõèëèòè ïðîåêò ð³øåííÿ «Ïðî íàäàííÿ

äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ

ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿí-

ö³ Êàëüêî Ðà¿ñ³ Àíàòîë³¿âí³ ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-

ðóä (Ê-25908)».

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про відхилення проекту рішення 
«Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Ханьку Владиславу Валентиновичу 

на вул. Свято7Георгіївській, 4 у Голосіївському районі м. Києва
для будівництва та обслуговування жилого будинку,

господарських будівель і споруд»
Рішення Київської міської ради № 494/1498 від 15 листопада 2016 року

Відповідно до статті 37 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ра7
ди від 07.07.2016 № 579/579, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Â³äõèëèòè ïðîåêò ð³øåííÿ «Ïðî íàäàííÿ

äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ

ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-

íèíó Õàíüêó Âëàäèñëàâó Âàëåíòèíîâè÷ó íà âóë.

Ñâÿòî-Ãåîðã³¿âñüê³é, 4 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-

ðóä (Ê-23838)».

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу на проведення експертної грошової 
оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу

Рішення Київської міської ради № 419/1423 від 15 листопада 2016 року
Відповідно до статей 9, 128 Земельного кодексу України та розглянувши заяву (клопотання) про продаж зе7

мельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ åêñïåðòíî¿

ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (êàäàñòðî-

âèé íîìåð 8000000000:78:130:0030) ïëîùåþ

0,0819 ãà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ

íåæèòëîâîãî áóäèíêó àäì³í³ñòðàòèâíî-ñêëàä-

ñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ íà ïðîñï. Ñòåïàíà Áàíäå-

ðè, 15-à â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ùî

ï³äëÿãàº ïðîäàæó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-

ïîâ³äàëüí³ñòþ «Ñ²Ò² ÃÐÓÏ ÄÅÂÅËÎÏÌÅÍÒ» (ñïðà-

âà ¹ ª-1353).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РІАЛ ІСТЕЙТ» земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування плодоовочевого магазину зі сховищем 
для тари на просп. Науки, 68 у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 438/1442 від 15 листопада 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України «Про орен7

ду землі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування
земель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про міс7
цеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІ7
АЛ ІСТЕЙТ» від 26.07.2016, враховуючи те, що земельна ділянка зареєстрована в Державному земельному ка7
дастрі (витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 12.07.2016 №В78000322122016) та пра7
во комунальної власності територіальної громади міста Києва на яку зареєстровано в установленому поряд7
ку (відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 14.07.2016 № 15396470), Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ

Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «Ð²ÀË ²ÑÒÅÉÒ», çà óìî-

âè âèêîíàííÿ ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ, â îðåí-

äó íà 10 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1184

ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:79:651:0016,

âèòÿã ç Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî

çåìåëüíó ä³ëÿíêó ¹ ÍÂ-8000322122016) äëÿ

åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ïëîäîîâî÷å-

âîãî ìàãàçèíó ç³ ñõîâèùåì äëÿ òàðè íà ïðîñï.

Íàóêè, 68 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç

çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç íàáóòòÿì

ïðàâà âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî (äîãîâ³ð

êóï³âë³-ïðîäàæó íåðóõîìîãî ìàéíà â³ä

30.12.2015 ¹ 511, âèòÿã ç Äåðæàâíîãî ðåºñ-

òðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî ïðî ðå-

ºñòðàö³þ ïðàâà âëàñíîñò³ â³ä 30.12.2015

¹ 51306700) (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèò-

ëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, çàÿâà ÄÖ â³ä

26.07.2016 ¹ 01005-000217310-014, ñïðàâà

À-22635).

2. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²-

ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «Ð²ÀË ²ÑÒÅÉÒ»:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìå-

æàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

2.3. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâî-

ðó ïðî ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âè-

ïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

2.5. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà÷åí³ ÷èí-

íèì çàêîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ

äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

2.6. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêî-

ðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì

òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàí-

íÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çåìåëü-

íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. КличкоПро відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки громадянці 
Кармазіній Тетяні Віталіївні у пров. Лисогірському 

у Голосіївському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель 
і споруд

Рішення Київської міської ради № 510/1514 від 15 листопада 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе7

мельної ділянки громадянці Кармазіній Тетяні Віталіївні у пров. Лисогірському у Голосіївському районі 
м. Києва та додані документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній докумен7
тації за функціональним призначенням, а саме: територія за функціональним призначенням належить до
зони зелених насаджень загального користування (висновок Департаменту містобудування та архітектури
від 27.02.2015 № 1737/0/12/27715), керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому7
нальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Êàðìàç³í³é Òåòÿ-

í³ Â³òàë³¿âí³ ó ïðîâ. Ëèñîã³ðñüêîìó ó Ãîëîñ³¿â-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ

0,10 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñ-

í³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëî-

ãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä 

(Ê-24041).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Про передачу земельних ділянок ОБСЛУГОВУЮЧОМУ
КООПЕРАТИВУ «ГАРАЖНИЙ КООПЕРАТИВ «КРОНШТАДТ» 

для експлуатації та обслуговування гаражів на вул. Василя
Степанченка, 4 у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 437/1441 від 15 листопада 2016 року

Відповідно до статей 9, 41, 83, 93, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 15.2 рі7
шення Київської міської ради від 04.03.2015 № 195/1060 «Про внесення змін до рішення Київської міської
ради від 28.02.2013 № 63/9120 «Про Тимчасовий порядок передачі (надання) земельних ділянок у користуван7
ня або у власність із земель комунальної власності в місті Києві» та розглянувши проект землеустрою щодо
відведення земельних ділянок, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ÎÁÑËÓÃÎÂÓÞ×Î-

ÌÓ ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂÓ «ÃÀÐÀÆÍÈÉ ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂ

«ÊÐÎÍØÒÀÄÒ» äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-

íÿ ãàðàæ³â íà âóë. Âàñèëÿ Ñòåïàí÷åíêà, 4 ó Ñâÿ-

òîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çå-

ìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäî-

âè, ñïðàâà Ä-7558, çàÿâà ÄÖ ¹ 01065-000211452-

014 â³ä 21.05.2016).

2. Ïåðåäàòè ÎÁÑËÓÃÎÂÓÞ×ÎÌÓ ÊÎÎÏÅÐÀ-

ÒÈÂÓ «ÃÀÐÀÆÍÈÉ ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂ «ÊÐÎÍØÒÀÄÒ»,

çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â

îðåíäó íà 3 ðîêè çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ïëîùåþ

1,0927 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:75:383:0003, âèòÿã ç Äåðæàâíîãî

çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî çåìåëüíó ä³ëÿíêó 

¹ ÍÂ-8000270412016) òà ïëîùåþ 2,2202 ãà

(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:75:383:0013,

âèòÿã ç Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî

çåìåëüíó ä³ëÿíêó ¹ ÍÂ-8000270342016) äëÿ

åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ãàðàæ³â íà âóë.

Âàñèëÿ Ñòåïàí÷åíêà, 4 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-

ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

Про надання дозволу на проведення експертної грошової 
оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу

Рішення Київської міської ради № 422/1426 від 15 листопада 2016 року
Відповідно до статей 9, 128 Земельного кодексу України та розглянувши заяву (клопотання) про продаж зе7

мельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ åêñïåðò-

íî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (êà-

äàñòðîâèé íîìåð 8000000000:72:235:0006)

ïëîùåþ 0,1740 ãà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ áóä³âë³ ìîëîä³æíîãî öåíòðó

äîçâ³ëëÿ «Ç³ðêà» íà âóë. Ìàêñèìà Êðèâîíî-

ñà, 27, ë³ò. «À» ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà, ùî ï³äëÿãàº ïðîäàæó ãðîìàäÿíè-

íó Òêà÷åíêó ²ãîðþ Îëåêñ³éîâè÷ó (ñïðàâà 

¹ ª-1341).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко
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3. ÎÁÑËÓÃÎÂÓÞ×ÎÌÓ ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂÓ «ÃÀ-

ÐÀÆÍÈÉ ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂ «ÊÐÎÍØÒÀÄÒ»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êîäåêñó

Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåê-

òóðè â³ä 15.11.2012 ¹ 15198/0/18-3/19-12 òà

Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³

â³ä 03.02.2016 ¹ 21-26-7777.31-77/35-16.

3.3. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.4. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâî-

ðó ïðî ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âè-

ïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.6. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìå-

æàõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê.

3.7. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãà-

íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà-

÷åí³ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ

óêëàäàííÿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿ-

íîê.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêî-

ðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì

òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàí-

íÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОТЕЛ ПРОПЕРТІ» для експлуатації 
та обслуговування будівлі готелю на площі Перемоги, 1 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 439/1443 від 15 листопада 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України «Про орен7
ду землі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування
земель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про міс7
цеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХО7
ТЕЛ ПРОПЕРТІ» від 15.07.2016 № 0102570002165587014, враховуючи те, що земельна ділянка зареєстрована в
Державному земельному кадастрі (витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 15.07.2016

1. Ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè â³ä 03.10.2006 ¹ 91-6-00583 óêëàäåíèé ì³æ

Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà â³äêðèòèì àêö³î-

íåðíèì òîâàðèñòâîì «Ãîòåëüíèé êîìïëåêñ «Ëè-

á³äü» äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³â-

ë³ ãîòåëþ íà ïëîù³ Ïåðåìîãè, 1 ó Øåâ÷åíê³â-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ç ìîìåíòó äåðæàâíî¿

ðåºñòðàö³¿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎÌ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜ-

Í²ÑÒÞ «ÕÎÒÅË ÏÐÎÏÅÐÒ²».

2. Ïåðåäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ

Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÕÎÒÅË ÏÐÎÏÅÐÒ²», çà óìî-

âè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â îðåíäó íà

10 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,4126 ãà

(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:88:164:0005,

âèòÿã ç Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî

çåìåëüíó ä³ëÿíêó ¹ ÍÂ-8000323852016) äëÿ

åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âë³ ãîòåëþ

íà ïëîù³ Ïåðåìîãè, 1 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-

ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç

íàáóòòÿì ïðàâà âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî

(äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 19.03.2016 ¹ 305)

(êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàä-

ñüêî¿ çàáóäîâè, çàÿâà ÄÖ â³ä 15.07.2016 ¹ 01025-

000216558-014, ñïðàâà À-22625).

3. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²-

ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÕÎÒÅË ÏÐÎÏÅÐÒ²»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà÷åí³ çà-

êîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ äîãî-

âîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìå-

æàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âè-

êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãî-

âîðó ïðî ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿä-

êó òà âèïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî ïðàâî

êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ìîæå áóòè

ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянам Підрушняк Марині Володимирівні 
та Сиволапенку Вячеславу Вячеславовичу земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування закладу громадського
харчування на вул. Раїси Окіпної, 4, літ «А», «Б» 

у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 442/1446 від 15 листопада 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124, 141 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України
«Про оренду землі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розме7
жування земель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву Підрушняк Марини Володимирівни та Сиволапенка
Вячеслава Вячеславовича від 16.07.2016 № 0102070002165847014, враховуючи, що земельна ділянка зареєс7
трована в Державному земельному кадастрі (витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділян7
ку від 02.06.2016 №№ НВ78000306152016) та право комунальної власності територіальної громади міста Ки7
єва на яку зареєстровано в установленому порядку (відомості з Державного реєстру речових прав на нерухо7
ме майно від 11.06.2016 № 14977021), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì Ï³äðóøíÿê Ìàðèí³ Âî-

ëîäèìèð³âí³ òà Ñèâîëàïåíêó Âÿ÷åñëàâó Âÿ÷å-

ñëàâîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 2 öüîãî

ð³øåííÿ, â îðåíäó íà 10 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó ïëîùåþ 0,0344 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:63:013:0048, âèòÿã ç Äåðæàâíîãî

çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî çåìåëüíó ä³ëÿíêó 

¹ ÍÂ-8000306152016) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ çàêëàäó ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàí-

íÿ íà âóë. Ðà¿ñè Îê³ïíî¿, 4, ë³ò «À», «Á» ó Äí³ï-

ðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà

áóä³âë³ òà ñïîðóäè (âèòÿãè ïðî äåðæàâíó ðåºñ-

òðàö³þ ïðàâ â³ä 25.12.2012 ¹ 36951173 òà

¹ 36950957) (çàÿâà ÄÖ â³ä 16.07.2016 ¹ 01020-

000216584-014, ñïðàâà ¹ À-22608).

2. Ãðîìàäÿíàì Ï³äðóøíÿê Ìàðèí³ Âîëîäèìè-

ð³âí³ òà Ñèâîëàïåíêó Âÿ÷åñëàâó Âÿ÷åñëàâîâè-

÷ó:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷³â â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà÷åí³ ÷èí-

íèì çàêîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ

äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

2.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñ-

íóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõî-

äÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

2.4. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ òà ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øó-

âàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì

Óêðà¿íè.

2.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâî-

ðó ïðî ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âè-

ïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

2.6. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3. Ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè â³ä 10.08.2012 ¹ 66-6-00608, óêëàäåíèé ì³æ

Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òîâàðèñòâîì ç îá-

ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «²ÐËÀÍÄÑÜÊÈÉ ÏÀÁ»,

ç ìîìåíòó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîðó îðåí-

äè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíàì Ï³äðóøíÿê

Ìàðèí³ Âîëîäèìèð³âí³ òà Ñèâîëàïåíêó Âÿ÷å-

ñëàâó Âÿ÷åñëàâîâè÷ó (çàÿâà òîâàðèñòâà ç îá-

ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «²ÐËÀÍÄÑÜÊÈÉ ÏÀÁ»

â³ä 06.06.2016 ¹ 228).

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷³â, ùî âèêî-

ðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì

òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàí-

íÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу 
земельної ділянки підприємству 

із 100 % іноземним капіталом «ААЗ Трейдінг Ко» 
для експлуатації та обслуговування 

офісних та складських приміщень, механічної майстерні,
трансформаторної підстанції та майданчика для відстою

автотранспорту на вул. Екскаваторній, 377а у Святошинському
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 445/1449 від 15 листопада 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен7

ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас7
ності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та роз7
глянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî

â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ï³äïðèºìñòâó

³ç 100 % ³íîçåìíèì êàï³òàëîì «ÀÀÇ Òðåéä³íã Êî»

äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ îô³ñíèõ

òà ñêëàäñüêèõ ïðèì³ùåíü, ìåõàí³÷íî¿ ìàéñòåð-

í³, òðàíñôîðìàòîðíî¿ ï³äñòàíö³¿ òà ìàéäàí÷è-

êà äëÿ â³äñòîþ àâòîòðàíñïîðòó íà âóë. Åêñêà-

âàòîðí³é, 37-à ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ ïðîìèñ-

ëîâîñò³, òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó, åíåðãåòèêè, îáî-

ðîíè òà ³íøîãî ïðèçíà÷åííÿ, ñïðàâà Ä-6604,

çàÿâà ÄÖ ¹ 01104-000158923-014 â³ä

01.12.2014).

2. Ïåðåäàòè ï³äïðèºìñòâó ³ç 100 % ³íîçåì-

íèì êàï³òàëîì «ÀÀÇ Òðåéä³íã Êî», çà óìîâè âè-

êîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â îðåíäó íà

10 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 1,6128 ãà

(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:75:184:0003,

âèòÿã ç Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî

çåìåëüíó ä³ëÿíêó ¹ ÍÂ-8000127132014) äëÿ

åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ îô³ñíèõ òà

ñêëàäñüêèõ ïðèì³ùåíü, ìåõàí³÷íî¿ ìàéñòåð-

í³, òðàíñôîðìàòîðíî¿ ï³äñòàíö³¿ òà ìàéäàí÷è-

êà äëÿ â³äñòîþ àâòîòðàíñïîðòó íà âóë. Åêñêà-

âàòîðí³é, 37-à ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-

ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç

íàáóòòÿì ïðàâà âëàñíîñò³ íà ìàéíîâèé êîì-

ïëåêñ (äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó ìàéíîâîãî êîì-

ïëåêñó â³ä 30.12.2010).

3. Ï³äïðèºìñòâó ³ç 100 % ³íîçåìíèì êàï³òà-

ëîì «ÀÀÇ Òðåéä³íã Êî»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êîäåêñó

Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

24.12.2013 ¹ 21777/0/12/19-13 òà Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä

19.09.2014 ¹ 19-26-0.3-4966/2-14.

3.3. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâî-

ðó ïðî ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âè-

ïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.5. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìå-

æàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.6. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà÷åí³ çà-

êîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ äîãî-

âîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêî-

ðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì

òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàí-

íÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

№ НВ78000323852016) та право комунальної власності територіальної громади міста Києва на яку зареєстро7
вано в установленому порядку (відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 01.07.2016
№ 62529291), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)
01034, Київ, вул. Володимирська, 51�а,

репроцентр газети «Хрещатик».
repro.kreschatic.kiev.ua

Ê Î Ë Ü Î Ð Î Ï Î Ä ² Ë  Ê Î Ë Ü Î Ð Î Ï Î Ä ² Ë  
Ñåêðåòàð³àò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ

âàêàíòíèõ ïîñàä: ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó ç ïèòàíü çåìëåêîðèñòóâàííÿ
óïðàâë³ííÿ çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ 
(V êàòåãîð³ÿ) òà ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ
òà àðõ³òåêòóðè óïðàâë³ííÿ çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà
çåìëåêîðèñòóâàííÿ (V êàòåãîð³ÿ).

Îñíîâí³ êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàòà âñòàíîâëþþòüñÿ â³äïîâ³äíî
äî Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä äåðæàâíèõ
ñëóæáîâö³â, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä
15.02.2002 ¹169, òà Äîâ³äíèêà òèïîâèõ ïðîôåñ³éíî-êâàë³ô³êàö³éíèõ
õàðàêòåðèñòèê ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì
Íàöäåðæñëóæáè Óêðà¿íè â³ä 13.09.2011 ¹11.

Îñîáè, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü îñíîâíèì êâàë³ô³êàö³éíèì âèìîãàì, ïîäàþòü
äî êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ òàê³ äîêóìåíòè: çàÿâó íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, â ÿê³é
çàçíà÷àºòüñÿ ïðî îçíàéîìëåííÿ çàÿâíèêà ³ç âñòàíîâëåíèìè çàêîíîäàâñòâîì
îáìåæåííÿìè ùîäî ïðèéíÿòòÿ íà ñëóæáó òà ïðîõîäæåííÿ ñëóæáè â
îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ; çàïîâíåíó îñîáîâó êàðòêó (ôîðìà
Ï-2ÄÑ) ç â³äïîâ³äíèìè äîäàòêàìè; êîï³¿ ïåðøî¿ òà äðóãî¿ ñòîð³íîê
ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì
ïîðÿäêó; êîï³þ òðóäîâî¿ êíèæêè,çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì
ïîðÿäêó; êîï³þ îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â, çàñâ³ä÷åíó ó
âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; â³äîìîñò³ ïðî äîõîäè òà
çîáîâ’ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó ùîäî ñåáå òà ÷ëåí³â ñâîº¿ ñ³ì’¿ çà
2015 ð³ê; êîï³þ â³éñüêîâîãî êâèòêà, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó
çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; äâ³ ôîòîêàðòêè ðîçì³ðîì 4õ6 ñì.

Òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â – 30 êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä äíÿ ïóáë³êàö³¿
îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ. ²íôîðìàö³ÿ ùîäî êîíêðåòíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ
îáîâ’ÿçê³â òà óìîâ îïëàòè ïðàö³ íàäàºòüñÿ äîäàòêîâî.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â-44, âóë.Õðåùàòèê,
36, (íà êîíêóðñ). Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê: 202-72-29.

Çã³äíî ç³ çì³íàìè äî Ïðîãðàìè åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó
ì. Êèºâà íà 2016 ð³ê, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 22.12.2015 ¹ 60/60,Äåïàðòàìåíòó áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî
çàáåçïå÷åííÿ ïëàíóºòüñÿ, íà öåé ÷àñ, âèä³ëèòè äîäàòêîâî áëèçüêî
170,0 ìëí ãðí íà ïðèäáàííÿ (áóä³âíèöòâî) æèòëà äëÿ ÷åðãîâèê³â
êâàðòèðíîãî îáë³êó.

Äåïàðòàìåíò áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ïëàíóº
ïðèäáàòè îäíîê³ìíàòí³, äâîê³ìíàòí³ òà òðèê³ìíàòí³ êâàðòèðè, ç
òåõí³÷íèì îáëàøòóâàííÿì ³ âíóòð³øí³ì îçäîáëåííÿì, ó áóäèíêàõ,
ÿê³ ââîäÿòüñÿ â åêñïëóàòàö³þ ó 2017-2018 ðîêàõ.

Çàáóäîâíèêè ìîæóòü íàïðàâëÿòè ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ ç ïîðóøåíîãî
ïèòàííÿ Äåïàðòàìåíòó áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ:

- ïîøòîâèì çâ'ÿçêîì: âóëèöÿ Âîëîäèìèðñüêà, 42, ì. Êè¿â, 01601
- ôàêñèì³ëüíèì çâ'ÿçêîì çà òåëåôîíàìè: 234-01-24, 235-30-23.
- íà åëåêòðîííó àäðåñó: viddil03@ukr.net
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê: 234-01-24, 235-30-23

Ñ³ìåéíèé ñóä ì³ñòà Ëàðíàêà þðèñòäèêö³ÿ: ðîç³ðâàííÿ øëþáó. Íîìåð çàÿâè 38/16 ó ñêëàä³ Ì.Òóìàç³, Ì.Õ. Êàéçåð,
Ô.Êîíñòàíòèíó

ì³æ: Ðîçà Áàõòèÿðîâà , íîìåð ïîñâ. 1121244, Ëàðíàêà, âóë. Ãîëãîí,Ä. 1 Îàçèñ êîðò.,êÂ 103 ³ Îëåêñàíäð Ïðèñÿæíþê,
Óêðà¿íà.

Ñóä öèì âèçíà÷àº äîçâîëèòè âðó÷åííÿ âèõ³äíî¿ çàÿâè ïîçà þðèñäèêö³ºþ, êð³ì öüîãî Ñóä öèì âèçíà÷àº äîçâîëèòè
çàì³ùàþ÷å âðó÷åííÿ ïîçà þðèñäèêö³ºþ ÷åðåç ïóáë³êàö³þ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ â ãàçåò³ âåëèêîãî òèðàæó, êð³ì öüîãî,
Ñóä âèçíà÷àº ïðàâî â³äïîâ³äà÷à ïîäàâàòè çóñòð³÷íå îñêàðæåííÿ ïðîòÿãîì 30 äí³â ç ìîìåíòó âðó÷åííÿ âèõ³äíî¿ çàÿâè.
Âðó÷åííÿ âèõ³äíî¿ çàÿâè ïðèçíà÷àºòüñÿ íà 22/06/2016 Ì.Òóìàç³, Ì.Õ. Êàéçåð, Ô.Êîíñòàíòèíó ñ³ìåéíèé ñóä ì³ñòà
Ëàðíàêà. Øëþáîðîçëó÷íèé ïðîöåñ ì³æ Ðîçà Áàõòèÿðîâà (ïîçèâà÷) ³ Îëåêñàíäð Ïðèñÿæíþê (â³äïîâ³äà÷), ÿêèé ïðîæèâàº
â Óêðà¿í³.Äàíà ïðîöåäóðà,ïîñòàíîâà ³ ð³øåííÿ ñóäó ïðî ðîç³ðâàííÿ ùëþáó ì³æ ïîçèâà÷åì ³ â³äïîâ³äà÷åì, çàðåºñòðîâàíèì
â Ðàãñ³ Àðàä³ïïó Á. Ðîç³ðâàííÿ øëþáó ïðèéìå ñïðàâåäëèâå ð³øåííÿ. Îñíîâè çàêîíîäàâñòâà: â êîíñòèòóö³éíîìó çàêîí³
95/89 ï.1,2,3,4 ³ 5 ñò.111 äîçâ³ë íà øëþá 22/90 ï.2,3,4 ³ 6 çà ïðàâèëàìè ç 1990 ðîêó. Íîðìàòèâí³ àêòè 1 äî 12 â
óñòàíîâàõ. 7. Ñóäîâà ïðîöåäóðà íåîáõ³äíà ïîçèâà÷ó. 8. Ñâ³äêîì ïîçèâà÷à º àäâîêàò Éîòà-Êàëë³-Õóë³.

17.01.2017 îá 15 ãîä. 20 õâ. ó ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà 
(ì. Êè¿â, âóë. Áîëáî÷àíà Ïåòðà 8, êîðïóñ 1, çàë ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ¹ 3) â³äáóäåòüñÿ ñóäîâå çàñ³-
äàííÿ â àäì³í³ñòðàòèâí³é ñïðàâ³ ¹ 826/11632/16 (ñóääÿ: Êîáèëÿíñüêèé K.M.) çà ïîçîâîì Êîñèí-
öÿ Ìèêîëè Àäàìîâè÷à äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, òðåò³ îñîáè: ÃÎ «Ðîäèíà Ãåðî¿â «Íåáåñíî¿ Ñîò-
í³», ÃÎ «Óêðà¿íñüêà àñîö³àö³ÿ ³íâàë³ä³â ÀÒÎ», ÃÎ «Êè¿âñüêà ì³ñüêà ñï³ëêà âåòåðàí³â ÀÒÎ», ÃÎ «Êè-
¿âñüêà ì³ñüêà ñï³ëêà âåòåðàí³â Àôãàí³ñòàíó», Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð ç ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîð-
òó ³íâàë³ä³â «²íâàñïîðò», Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ÏÏ «Àãëàéñ»,TOB «Êîìôîðò ëàéô-
2000», ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèì òà ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ â³ä 14.04.2016 ¹ 330/330 «Ïðî çàò-
âåðäæåííÿ äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ ñåëèùà Áèê³âíÿ ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà».

27 ãðóäíÿ 2016 ðîêó î 10.00 ÏÀÒ «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ» ïðîâîäèòü ïîãîäæåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè íà âóë. Çäîëáóí³âñüê³é, 2 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (ðåêîíñòðóêö³ÿ (ç
äîáóäîâîþ), åêñïëóàòàö³ÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ðàéîííî¿ êîòåëüí³).

ÒÎÂ «ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÉ» º ñóì³æíèì çåìëåêîðèñòóâà÷åì çàçíà÷åíî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

Ïðîñèìî çàáåçïå÷èòè ïðèñóòí³ñòü Âàøîãî ïðåäñòàâíèêà äëÿ ïîãîäæåííÿ ìåæ
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, òåë. 207-61-72.

Äåïàðòàìåíòîì áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) çä³éñíþºòüñÿ çàêóï³âëÿ çà êîøòè äåðæàâíîãî áþäæåòó îäíîê³ìíàòíî¿ êâàðòèðè, ç òåõí³÷íèì îáëàøòóâàííÿì ³ âíóòð³øí³ì
îçäîáëåííÿì, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì ó÷àñíèêà àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, ÿêèé áðàâ áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü â àíòèòåðîðèñòè÷í³é
îïåðàö³¿ òà/àáî ó çàáåçïå÷åíí³ ¿¿ ïðîâåäåííÿ ³ âòðàòèâ ôóíêö³îíàëüí³ ìîæëèâîñò³ íèæí³õ ê³íö³âîê, â³äïîâ³äíî äî âèìîã ïîñòàíîâè
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 17.06.2015 ¹ 407.

Â³äïîâ³äíî äî çàçíà÷åíî¿ ïîñòàíîâè áþäæåòí³ êîøòè ñïðÿìîâóþòüñÿ íà ïðèäáàííÿ æèòëà ó ïðèéíÿòîìó â åêñïëóàòàö³þ
íîâîçáóäîâàíîìó æèòëîâîìó áóäèíêó (íà ïåðâèííîìó ðèíêó) òà íà âòîðèííîìó ðèíêó.

Âàðò³ñòü ïðèäáàííÿ 1 êâ. ìåòðà çàãàëüíî¿ ïëîù³ æèòëà, ùî âèçíà÷àºòüñÿ çà ðåçóëüòàòàìè çàêóï³âë³, ïîâèííà áóòè íàéíèæ÷îþ ñåðåä
çàïðîïîíîâàíî¿ ó÷àñíèêàìè òîðã³â.

Êð³ì öüîãî, æèòëî, ùî íàäàºòüñÿ çàçíà÷åí³é êàòåãîð³¿ ãðîìàäÿí, ïîâèííî â³äïîâ³äàòè âèìîãàì çàêîíîäàâñòâà ñòîñîâíî äîñòóïíîñò³
äëÿ îñ³á, ÿê³ âòðàòèëè ôóíêö³îíàëüí³ ìîæëèâîñò³ íèæí³õ ê³íö³âîê, áóòè áëàãîóñòðîºíèì, â³äïîâ³äàòè ñòàòò³ 50 Æèòëîâîãî êîäåêñó
Óêðà¿íñüêî¿ PCP òà Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îñíîâè ñîö³àëüíî¿ çàõèùåíîñò³ ³íâàë³ä³â â Óêðà¿í³».

Çàáóäîâíèêàì òà âëàñíèêàì êâàðòèð íåîáõ³äíî íàïðàâëÿòè ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ ç ïîðóøåíîãî ïèòàííÿ Äåïàðòàìåíòó áóä³âíèöòâà òà
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ:

- ïîøòîâèì çâ'ÿçêîì: âóëèöÿ Âîëîäèìèðñüêà, 42, ì. Êè¿â, 01601

- ôàêñèì³ëüíèì çâ'ÿçêîì çà òåëåôîíàìè: 234-01-24, 235-30-23.

- íà åëåêòðîííó àäðåñó: viddil03@ukr.net

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê: 234-01-24, 235-30-23

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà,ÿê³ ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ
Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ - ÎÁÎËÎÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Îá'ºêòè íåðóõîìîñò³, ùî ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñ³ Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
(ì. Êè¿â, âóë. Éîðäàíñüêà, 11-à. 418-60-41): 

- ïðèì³ùåííÿ 1 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÇÍÇ ¹ 29 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ïåòðà Êàëíèøåâñüêîãî,Ç-à ïëîùåþ 285,40 êâ.ì, âàðò³ñòþ  
5 202 300,0 ãðí (áåç ÏÄÂ), ï³ä ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî çàêëàäó, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè
ñïîðòó (ïîãîäèííî), îðåíäíà ñòàâêà - 3%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.08.2016 - 27,10 ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè çã³äíî ç
çàïðîïîíîâàíèì ãðàô³êîì îðåíäè 1490,50 ãðí, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè - 2 ðîêè 364 äí³:

- ïðèì³ùåííÿ 2 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÄÍÇ ¹ 685 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ïðèîçåðíà,6 ïëîùåþ 68,4 êâ.ì, âàðò³ñòþ ² 322 000,0 ãðí (áåç
ÏÄÂ), äëÿ ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü (ïîãîäèííî), îðåíäíà ñòàâêà - 15%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó áåç ÏÄÂ
ñòàíîì íà 30.09.2016 - 34,43 ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè çã³äíî ç çàïðîïîíîâàíèì ãðàô³êîì îðåíäè 757,46 ãðí, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè -
2 ðîêè 364 äí³;

- ïðèì³ùåííÿ 1 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÇÍÇ ¹ 239 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï.Îáîëîíñüêèé,16-ä ïëîùåþ 49,78 êâ.ì, âàðò³ñòþ 1 078 400,00
ãðí (áåç ÏÄÂ), äëÿ ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü (ïîãîäèííî), îðåíäíà ñòàâêà - 15%. ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó
áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 30.09.2016 - 28,08 ãðí., ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè çã³äíî ç çàïðîïîíîâàíèì ãðàô³êîì îðåíäè 505,44 ãðí, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê
îðåíäè - 2 ðîêè 364 äí³.

Îá'ºêòè íåðóõîìîñò³, ùî ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñ³ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Äèòÿ÷èé ê³íîòåàòð «Êàäð» (ì. Êè¿â. âóë. Âèøãîðîäñüêà.4, 430-66-21)
- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ íà 1 ïîâåðñ³ æèòëîâîãî áóäèíêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Âèøãîðîäñüêà,4, ïëîùåþ 76,0 êâ.ì, âàðò³ñòþ 1787112,0 ãðí (áåç ÏÄÂ), äëÿ îð-

ãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ êóëüòóðíî-ìèñòåöüêèõ çàõîä³â (ïîãîäèííî), îðåíäíà ñòàâêà - 7%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 30.09.2016 - 21,72
ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè çã³äíî ç çàïðîïîíîâàíèì ãðàô³êîì îðåíäè 5734,08 ãðí, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè - 2 ðîêè 364 äí³;

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ íà 1 ïîâåðñ³ æèòëîâîãî áóäèíêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Âèøãîðîäñüêà,4, ïëîùåþ 39,50 êâ. ì, âàðò³ñòþ 928 828,0 ãðí (áåç ÏÄÂ), äëÿ ðîç-
ì³ùåííÿ êàôå, ùî íå çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè, îðåíäíà ñòàâêà - 8%, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 30. 09.2016 -6192,19 ãðí,
çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè - 2 ðîêè 364 äí³.

Îá'ºêòè íåðóõîìîñò³, ùî ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñ³ êîìóíàëüíîãî íåêîìåðö³éíîãî ï³äïðèºìñòâà «Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 2»
Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà (ì. Êè¿â, ïðîñï. Ì³íñüêèé, 8, 430-07-98)

- ïðèì³ùåííÿ 2 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ì³íñüêèé,6, ïëîùåþ 18,3 êâ .ì, âàðò³ñòþ 361 650,0 ãðí (áåç ÏÄÂ), ï³ä ðîç-
ì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ'ÿ, îðåíäíà ñòàâêà - 10%, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè 3013,75 ãðí áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.08.2016, çàïðîïîíîâàíèé
çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè - 2 ðîêè 364 äí³.

Çàÿâíèêàìè íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü
â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó - 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà,16, Îáîëîíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó

³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ. 04205, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 16, Îáîëîíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, â³ää³ë ç ïèòàíü ìàéíà êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³, ê³ì. 102, 104, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê: 418-41-98.

Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
ïîâ³äîìëÿº ïðî ïðîäàæ íà àóêö³îí³ çà ìåòîäîì çíèæåííÿ îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿-íåæèëî¿ áóä³âë³ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 40,7 êâ.ì, ðîçòàøîâàíî¿ çà

àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ùóñºâà Àêàäåì³êà, 23/9, ë³ò. «Á»
Íàçâà îá'ºêòà: íåæèëà áóä³âëÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 40,7 êâ.ì.
Àäðåñà: ì. Êè¿â, âóë. Ùóñºâà Àêàäåì³êà, 23/9, ë³ò. «Á».
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êè¿âïàñòðàíñ».
Â³äîìîñò³ ïðî îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿:

Íåæèëà áóä³âëÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 40,7 êâ.ì.
Ïî÷àòêîâà ö³íà áåç ÏÄÂ - 616 630 (ø³ñòñîò ø³ñòíàäöÿòü òèñÿ÷ ø³ñòñîò òðèäöÿòü) ãðèâåíü. ÏÄÂ - 123 326 (ñòî äâàäöÿòü òðè òèñÿ÷³ òðèñòà äâàäöÿòü

ø³ñòü) ãðèâåíü.
Ïî÷àòêîâà ö³íà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ - 739 956 (ñ³ìñîò òðèäöÿòü äåâ'ÿòü òèñÿ÷ äåâ'ÿòñîò ï'ÿòäåñÿò ø³ñòü) ãðèâåíü.
Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 10% ïî÷àòêîâî¿ ö³íè ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ: 73 995 (ñ³ìäåñÿò òðè òèñÿ÷³ äåâ'ÿòñîò äåâ'ÿíîñòî ï'ÿòü) ãðèâåíü 60 êîï³éîê.
Îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿ ðîçòàøîâàíèé â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,0091 ãà (îáë³êîâèé êîä 91:065:001).

ÓÌÎÂÈ ÏÐÎÄÀÆÓ:
1. Óòðèìàííÿ îá'ºêòà òà ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ â íàëåæíîìó ñàí³òàðíî-òåõí³÷íîìó ñòàí³.
2. Ïèòàííÿ çåìëåêîðèñòóâàííÿ òà çåìëåâ³äâåäåííÿ âèð³øóºòüñÿ íîâèì âëàñíèêîì ñàìîñò³éíî ó âñòàíîâëåíîìó ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè

ïîðÿäêó.
3. Êðîê àóêö³îíó: ðîçì³ð çíèæêè 5 % ïî÷àòêîâî¿ ö³íè, ðîçì³ð íàäáàâêè 10 % ïî÷àòêîâî¿ ö³íè.
4. Âñ³ âèòðàòè, ïîâ'ÿçàí³ ç óêëàäàííÿì äîãîâîðó êóï³âë³ - ïðîäàæó îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, éîãî íîòàð³àëüíèì ïîñâ³ä÷åííÿì òà ðåºñòðàö³ºþ ïðàâà

âëàñíîñò³ íà îá'ºêò, áåðå íà ñåáå ïîêóïåöü.
5. Ïåðåìîæöþ àóêö³îíó ïðîòÿãîì ï'ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó ñïëàòèòè íà êîðèñòü Óí³âåðñàëüíî¿ òîâàðíî¿ á³ðæ³ «Íàö³îíàëüí³

ðåñóðñè» á³ðæîâèé çá³ð ó ðîçì³ð³, ùî íå ïåðåâèùóº 5% ö³íè ïðîäàæó îá'ºêòà, ÿêèé âñòàíîâëþºòüñÿ á³ðæåþ.
6. Àóêö³îí â³äáóäåòüñÿ 11 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó.
Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13, Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà «Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè». Ïî÷àòîê îá 11.00.
7. Çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ çà ìåòîäîì çíèæåííÿ ö³íè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13, Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà

«Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè», â ïîíåä³ëîê -÷åòâåð ç 9.00 äî 18.00, â ï'ÿòíèöþ òà ïåðåäñâÿòêîâ³ äí³ - ç 9.00 äî 17.00, îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 14.00. Ê³íöåâèé
òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ - òðè äí³ äî äàòè ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó.

8. Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê â ñóì³ 17 (ñ³ìíàäöÿòü) ãðèâåíü, áåç ÏÄÂ, ñïëà÷óºòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 26506011904146 â ÏÀÒ «Óêðñîöáàíê», êîä áàíêó:
300023, êîä ªÄÐÏÎÓ: 32710756, îòðèìóâà÷: Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà «Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè».

9. Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ - 73 995,60 ãðèâåíü, ùî ñòàíîâëÿòü 10 â³äñîòê³â ïî÷àòêîâî¿ ö³íè îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, âíîñÿòüñÿ íà ðàõóíîê 
¹ 26506011904146 â ÏÀÒ «Óêðñîöáàíê», êîä áàíêó: 300023, êîä ªÄÐÏÎÓ: 32710756, îòðèìóâà÷: Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà «Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè».

10. Ïëàò³æí³ çàñîáè: äëÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á - ãðîøîâ³ êîøòè.
11. Îçíàéîìèòèñÿ ç îá'ºêòîì ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ùóñºâà Àêàäåì³êà, 23/9, ë³ò. «Á».
12. Îäåðæàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13, Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà «Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè»,

òåë.: (044) 440-04-64, (044) 440-04-93, òåë/ôàêñ (044)440-05-12.

Ïåðåë³ê â³ëüíèõ íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ÿê³ çàêð³ïëåí³ íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ çà êîìóíàëüíèì íåêîìåðö³éíèì ï³äïðèºìñòâîì «Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿
äîïîìîãè ¹ 3» Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà _òà ìîæóòü áóòè ïåðåäàí³ â îðåíäíå êîðèñòóâàííÿ ñòàíîì íà 01.01.2017 ð. 04112, ì. Êè¿â, âóë. Ðèçüêà, 1 òåë. (044) 456-94-04
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Ì³ñöå
ðîçòàøóâàííÿ

â³ëüíîãî
ïðèì³ùåííÿ

(ïîâåðõ)

Òåõí³÷íèé ñòàí Íàÿâí³ñòü êîìóí³êàö³é Ìîæëèâå âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåíü

Íàçâà âóëèö³ Òèï âóëèö³ ¹ áóäèíêó (ë³òåðà
êîðïóñ)

åíåðãîçàáåç-
ïå÷åííÿ

âîäîçàáåçïå÷åííÿ òåïëîçàáåçïå÷åííÿ

1 Ðèçüêà âóëèöÿ 1 6480 2272,7 3 1 çàäîâ³ëüíèé òàê í³ òàê ðîçì³ùåííÿ ïëàò³æíîãî òåðì³íàëó

2 Ðèçüêà âóëèöÿ 1 6480 2272,7 9 3 çàäîâ³ëüíèé òàê òàê òàê ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî çàêëàäó
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ (çàá³ð
á³îëîã³÷íîãî ìàòåð³àëó)

3 Ðèçüêà âóëèöÿ 1 6480 2272,7 7 1 çàäîâ³ëüíèé òàê òàê òàê ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî çàêëàäó
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ (ïîãîäèííà
îðåíäà)

4 Îëüæè÷à âóëèöÿ 16 2986 770,9 11,5 3 çàäîâ³ëüíèé òàê òàê òàê ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî çàêëàäó
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ (çàá³ð
á³îëîã³÷íîãî ìàòåð³àëó)

5 Îëüæè÷à âóëèöÿ 16 2986 770,9 93,4 3 çàäîâ³ëüíèé òàê òàê òàê ðîçì³ùåííÿ ðåë³ã³éíî¿ îðãàí³çàö³¿
(ïîãîäèííà îðåíäà)

6 Ñàëþòíà âóëèöÿ 23 1822,9 353,3 26 3 çàäîâ³ëüíèé òàê òàê òàê ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî çàêëàäó
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ (çàá³ð
á³îëîã³÷íîãî ìàòåð³àëó)

7 Îâðóöüêà âóëèöÿ 23 840 0 77,1 1 çàäîâ³ëüíèé òàê òàê òàê ðîçì³ùåííÿ êîìóíàëüíîãî
íåêîìåðö³éíîãî ï³äïðèºìñòâà
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå

çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.

Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.

Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.

Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ
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ÌÅÃÀÏÎË²Ñ

×åðåç ãðèï â ì³ñò³ íà êàðàíòèí 
çàêðèëè 69 øê³ë

ÇÀ 14 ÃÐÓÄÍß ó ñòîëèö³ çàðåºñ-
òðîâàíî 8 431 õâîðèé íà ãðèï òà
ÃÐÂ². Ïðî öå ïîâ³äîìèâ çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ìèêîëà Ïîâî-
ðîçíèê.

«²ç çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ çàõâî-
ð³ëèõ 61,4% ä³òåé â³êîì äî 17
ðîê³â (5 177). Ñïîñòåð³ãàºòüñÿ
çðîñòàííÿ çàõâîðþâàíîñò³ ñå-
ðåä óñ³õ â³êîâèõ êàòåãîð³é íàñå-
ëåííÿ: ñåðåä äîðîñëèõ íà 64%,
à ñåðåä ä³òåé íà 38,2%. Ó ïîð³â-
íÿíí³ ç àíàëîã³÷íèì ïåð³îäîì
ïîïåðåäíüîãî òèæíÿ çàõâîðþ-

âàí³ñòü ñåðåä øêîëÿð³â çðîñëà
íà 46%. Íàðàç³ ó çâ’ÿçêó ç â³ä-
ñóòí³ñòþ á³ëüøå 20% ó÷í³â ÷å-
ðåç çàõâîðþâàííÿ íà ãðèï òà
ÃÐÂ² êåð³âíèêè 69 øê³ë ïðèéíÿ-
ëè ð³øåííÿ ïðî çàêðèòòÿ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â, à â 32 — íà-
â÷àëüíî-âèõîâíèé ïðîöåñ ïðè-
çóïèíåíî ÷àñòêîâî»,— çàçíà÷èâ
Ìèêîëà Ïîâîðîçíèê.

Çà éîãî ñëîâàìè, çà 14 ãðóä-
íÿ äî ñòîëè÷íèõ ë³êàðåíü ãîñï³-
òàë³çîâàíî 40 ïàö³ºíò³â, õâîðèõ
íà ãðèï ³ ÃÐÂ², ç íèõ 18 ä³òåé �

ÏÐÎÄÎÂÆÅÍÎ òåðì³í îö³íêè ïî-
äàíèõ ãðîìàäñüêèõ ïðîåêò³â ðîç-
âèòêó ì³ñòà, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà
ðîçãëÿä³ ó ðàéîííèõ êîì³ñ³ÿõ ³ç
ïèòàíü Áþäæåòó ó÷àñò³, äî 26 ãðóä-
íÿ. Îêð³ì òîãî, ãîëîñóâàííÿ çà íàé-
êðàù³ ïðîïîçèö³¿ êèÿí ðîçïî÷-
íåòüñÿ 27 ãðóäíÿ ³ òðèâàòèìå äî
29 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó. Ï³äïèñàíå â³ä-
ïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ.

Òàê³ çì³íè ïîâ’ÿçàí³ ç³ çíà÷-
íîþ ê³ëüê³ñòþ ïîäàíèõ ãðîìàä-
ñüêèõ ïðîåêò³â ðîçâèòêó ì³ñòà òà

ç ìåòîþ ¿õ â÷àñíîãî, ÿê³ñíîãî
îïðàöþâàííÿ. Çàçíà÷èìî, ùî íà-
ðàç³ íà ðîçãëÿä êîì³ñ³é ïîäàíî
503 ïðîåêòè íà çàãàëüíó ñóìó 
331,8 ìëí ãðí.

Íàãàäàºìî, ùî ó Êèºâ³ ïî÷àëà
ïðàöþâàòè åëåêòðîííà ñèñòåìà
«Ãðîìàäñüêèé ïðîåêò», çàâäÿêè
ÿê³é êîæåí ìåøêàíåöü ì³ã ïîäà-
òè ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ ùîäî ðîçâèò-
êó ì³ñòà, äîëó÷èâøèñü òàêèì ÷è-
íîì äî Áþäæåòó ó÷àñò³. Âàæëèâ³
äëÿ Êèºâà ³í³ö³àòèâè, ÿê³ îòðè-

ìàþòü íàéá³ëüøó ï³äòðèìêó ì³ñ-
öÿí, áóäóòü ðåàë³çîâàí³ çà ðàõó-
íîê áþäæåòíèõ êîøò³â ñòîëèö³.
Çîêðåìà äî ðîçãëÿäó ïðèéìàëè
ïðîåêòè çà íàñòóïíèìè íàïðÿ-
ìàìè: áåçïåêà òà ãðîìàäñüêèé
ïîðÿäîê; äîðîæíüî-òðàíñïîðò-
íà ³íôðàñòðóêòóðà; åíåðãîçáå-
ðåæåííÿ; êîìóíàëüíå ãîñïîäàð-
ñòâî; êóëüòóðà òà òóðèçì; íàâêî-
ëèøíº ñåðåäîâèùå; îñâ³òà; îõî-
ðîíà çäîðîâ’ÿ; ñîö³àëüíèé çà-
õèñò; ñïîðò; òåëåêîìóí³êàö³¿ �

Ðåìîíòè äîð³ã
òðèâàþòü ³ âçèìêó

ÖÜÎÃÎÐ²× ï³äïðèºìñòâà ÊÊ «Êè-
¿âàâòîäîð» â³äðåìîíòóâàëè ðå-
êîðäí³ 200,8 êì ìàã³ñòðàëåé ³ öå,
áåçïåðå÷íî, âàãîìèé êðîê äî ïî-
êðàùåííÿ ñòàíó âóëè÷íî-äîðîæ-
íüî¿ ìåðåæ³ ñòîëèö³. Îäíî÷àñíî
íà ñüîãîäí³ âæå îíîâëåíî 876 îá’ºê-
ò³â ïî ïðîãðàì³ çàì³íè ì³æêâàð-
òàëüíèõ ïðî¿çä³â òà ïðèáóäèíêî-
âèõ òåðèòîð³é (2015-2016 ðð.), êîò-
ð³ íå º áàëàíñîâèìè òåðèòîð³ÿìè
êîìóíàëüíî¿ êîðïîðàö³¿. Ïðîòå ó
¿õíüîìó ï³äïîðÿäêóâàíí³ 1667 êì
äîð³ã òà âóëèöü ñòîëèö³, ïåðåâàæ-
íà á³ëüø³ñòü ÿêèõ äåñÿòèð³÷÷ÿìè
íå çíàëà áóäü-ÿêîãî ðåìîíòó. Çà
îñòàíí³ 10 ðîê³â âèêîíàíî âñüîãî
10 % íåîáõ³äíîãî îá’ºìó ïî çàì³-
í³ òà îíîâëåííþ ïðî¿æäæî¿ ÷àñ-
òèíè. ßê íàñë³äîê, 89,9 % ìàã³ñ-
òðàëåé âèìàãàþòü íåãàéíîãî âòðó-
÷àííÿ.

Íåäîòðèìàííÿ óïðîäîâæ îñòàí-
í³õ 20-30 ðîê³â òåðì³í³â ì³æðå-
ìîíòíèõ ðîá³ò, íåíîðìîâàíèé ðóõ
âåëèêîâàãîâîãî òðàíñïîðòó ó ïî-

ºäíàíí³ ç êîëèâàííÿìè ïëþñîâî¿
òà ì³íóñîâî¿ òåìïåðàòóðè ïîâ³ò-
ðÿ, ðÿñíèìè îïàäàìè óïðîäîâæ
ëèñòîïàäà-ãðóäíÿ êðèòè÷íî ïî-
ã³ðøóþòü ñèòóàö³þ ç³ ñòàíîì äî-
ð³ã.

Íàðàç³ øëÿõîâî-åêñïëóàòàö³é-
í³ ï³äïðèºìñòâà êîæíó ñïðèÿòëè-
âó äëÿ ðåìîíòíèõ çàõîä³â ãîäèíó
âèêîðèñòîâóþòü äëÿ ë³êâ³äàö³¿ àâà-
ð³éíèõ ðóéíóâàíü. Ëèøå óïðîäîâæ
âèõ³äíèõ áóëè óñóíåí³ äåôåêòè ïî-
êðèòòÿ íà ä³ëÿíêàõ çàãàëüíîþ ïëî-

ùåþ 1162 êâ.ì.Óâ³âòîðîê,13 ãðóäíÿ
òàê³ ðîáîòè ïðîâîäèëèñÿ íà ïðîñï.
Âîçç’ºäíàííÿ òà áóëüâ. Äðóæáè íà-
ðîä³â, âóë. Áðàòèñëàâñüê³é, Áîðùà-
ã³âñüê³é, Ãåðî¿â Äí³ïðà, Áåðåæàí-
ñüê³é, ²âàøêåâè÷à, Äðàéçåðà, Çà-
êðåâñüêîãî, Àêàäåì³êà Çàáîëîòíî-
ãî, Ãåíåðàëà Àëìàçîâà, Ñåâàñòî-
ïîëüñüê³é ïëîù³, Íàáåðåæíîìó øî-
ñå, Äàðíèöüê³é ïëîù³, ²íäóñòð³àëü-
íîìó øëÿõîïðîâîä³, ïðîñï. Ãåíå-
ðàëà Âàòóò³íà, ïðîñï. Ë³ñîâîìó òà
íà ³íøèõ îá’ºêòàõ �
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20-21 ÃÐÓÄÍß â Êèºâ³ â³äáóäåòü-
ñÿ III Ôåñòèâàëü äèòÿ÷èõ òà ìîëî-
ä³æíèõ öèðêîâèõ êîëåêòèâ³â «Ç³ð-
êè ìàéáóòíüîãî». Îðãàí³çàòîð —
Âñåóêðà¿íñüêà ãðîìàäñüêà îðãàí³-
çàö³ÿ «Öèðêîâèé Ñîþç Êîáçîâà» ³
Öèðê «Êîáçîâ». Ìåòà çàõîäó — ðîç-
âèòîê ïðîôåñ³éíîãî öèðêîâîãî
ìèñòåöòâà Óêðà¿íè òà ï³äòðèìêà
òàëàíîâèòèõ êîëåêòèâ³â ó âñ³õ æàí-
ðàõ öèðêîâîãî ìèñòåöòâà.

«Íàøå çàâäàííÿ — âèÿâèòè îá-
äàðîâàíèõ ä³òåé ³ äîïîìîãòè ¿ì
ðåàë³çóâàòè ¿õí³ ïîòåíö³éí³ ìîæ-
ëèâîñò³. Òèì ñàìèì ìè ñïðèÿºìî
ðîçâèòêó äèòÿ÷î¿ òà ìîëîä³æíî¿
òâîð÷îñò³, çíàéîìèìî êåð³âíèê³â
³ ä³òåé ç íîâèìè òåíäåíö³ÿìè ³ íà-
ïðÿìêàìè â öèðêîâîìó ìèñòåö-
òâ³ òà ïåäàãîã³ö³»,— ðîçïîâ³â ãî-
ëîâà æóð³, çàñíîâíèê Öèðêó «Êîá-
çîâ» Ìèêîëà Êîáçîâ.

Â öüîìó ðîö³ îö³íþâàòè âèñòó-
ïè þíèõ àðòèñò³â áóäóòü: Ë³ë³ÿ
Ïîäêîïàºâà, Äìèòðî Ñòóïêà, Ïîë³-
íà Ëîãóíîâà, Íàòàë³ÿ Âàëåâñüêà,

Äÿäÿ Æîðà, Ãàáð³åëëà Ìàññàíãà,
Â’ÿ÷åñëàâ Ñîëîìêà, Àðòåì Ãàãàð³í,

Â’ÿ÷åñëàâ Âàùóê, Ðóñëàí Õàíóìàê,
XL Deluxe, Êîñòÿ Ð³êê³ �

Êèÿí çàïðîøóþòü íà âèñòàâêó
ïàñàæèðñüêîãî òðàíñïîðòó

17 ÃÐÓÄÍß íà òåðèòîð³¿ ²ñòîðè÷íîãî åêñïîçèö³éíî-ðåñòàâðàö³é-
íîãî öåíòðó ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ» â³äáóäåòüñÿ Äåíü â³äêðèòèõ äâåðåé.
Óñ³ îõî÷³ çìîæóòü îçíàéîìèòèñÿ ç âåëèêîþ åêñïîçèö³ºþ ïàñàæèð-
ñüêîãî òðàíñïîðòó.

Îêð³ì òîãî, âïåðøå øèðîêîìó çàãàëó ïðåäñòàâëÿòü íîâèé ðîçä³ë
«Çàë ÷àéêè» òà ïðåçåíòóþòü äëÿ ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ ïðîåêò
ñòâîðåííÿ Ìóçåþ òðàíñïîðòó Óêðà¿íè. Íàéìîëîäø³ â³äâ³äóâà÷³ òà ¿õ-
í³ áàòüêè îòðèìàþòü çìîãó ïîçíàéîìèòèñÿ ³ ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç ìàéñ-
òðàìè-íàñòàâíèêàìè äèòÿ÷î-þíàöüêî¿ ãîíî÷íî¿ ñåêö³¿ ï³äïðèºì-
ñòâà.

Ïðîãðàìà çàõîäó:
10.00 — ïî÷àòîê ðîáîòè;
11.00 — ïðåçåíòàö³ÿ äðóãîãî âèñòàâêîâîãî çàëó «Çàë ÷àéêè»;
13.00 — ïðåçåíòàö³ÿ êîíöåïö³¿ Ìóçåþ òðàíñïîðòó Óêðà¿íè;
16.30 — çàêðèòòÿ çàõîäó.
Âõ³ä â³ëüíèé �

ÑÒÎËÈÖß ãîòóºòüñÿ äî âåñåëèõ
íîâîð³÷íèõ ñâÿò ç ð³çäâÿíèìè
ÿðìàðêàìè ³ çîíàìè ðîçâàã. Ó
öåíòð³ Êèºâà, íà Ñîô³éñüê³é òà
Ìèõàéë³âñüê³é ïëîùàõ, ðîçïî-
÷àòî âñòàíîâëåííÿ áóäèíî÷ê³â
äëÿ íîâîð³÷íîãî ì³ñòå÷êà. Ãî-
ëîâí³ ñâÿòêóâàííÿ òàêîæ â³äáó-
äóòüñÿ ³ íà Âîëîäèìèðñüêîìó
ïðî¿çä³.

Àáè ãîñò³ â³ä÷óâàëè ñåáå ó áåç-
ïåö³, áóäå çàêðèòî ïðî¿çä äëÿ
òðàíñïîðòó íà âèùåçàçíà÷åíèõ
ïëîùàõ òà ïðî¿çä³.

Çîêðåìà íà ä³ëÿíö³ â³ä áóäèí-
êó ¹ 23 íà âóë. Ñîô³éñüê³é äî
Ìèõàéë³âñüêî¿ ïëîù³ òà íà âóë.

Âîëîäèìèðñüê³é (íà ä³ëÿíö³ â³ä
ïðîâ. Ìàêñèìà Ðèëüñüêîãî äî Âî-
ëîäèìèðñüêîãî ïðî¿çäó):

19 ãðóäíÿ — íà Äåíü Ñâÿòî-
ãî Ìèêîëàÿ, êîëè çàïàëÿòü âîãí³
íà ãîëîâí³é ÿëèíö³ ñòîëèö³,òðàíñ-
ïîðò íå êóðñóâàòèìå ç 16.00 äî
21.00;

31 ãðóäíÿ 2016 ðîêó ç 20.00 äî
02.00 ïåðøîãî ñ³÷íÿ 2017 ðîêó;

1 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó ç 14.00 äî
20.00;

Íà Ð³çäâî, 7 ñ³÷íÿ, ç 11.00 äî
14.00.

Òàêîæ ó Íîâîð³÷íó í³÷ ôóí³êó-
ëåð ïðàöþâàòèìå ó ö³ëîäîáîâî-
ìó ðåæèì³ �

Ó ñòîëèö³ â³äáóäåòüñÿ 
äèòÿ÷èé öèðêîâèé Ôåñòèâàëü
«Ç³ðêè ìàéáóòíüîãî»

Äî 26 ãðóäíÿ ïðîäîâæåíî òåðì³í îö³íêè ïîäàíèõ
ãðîìàäñüêèõ ïðîåêò³â äî Áþäæåòó ó÷àñò³ 

Äî óâàãè âîä³¿â!
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